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อนุสรณ์ 
ในงานฌาปนกิจศพ 

นางสงวน ฉํตตะสาระ 

๒๔ ตลไส!! ๒๔๒๐ 

ผ ฌาป่นสถานก{แห่หขถ 

วิคโสมนัสวิหาร 

เวลา ๑๗.๐0 น. 
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คำใ]อบคุณ 

เจาภาพขอกราไ]ขอบบระอถ!แค่ท่านทเคา รบ 

และญาใ]มิคร ทไคฑมบำเบ็่ญกคลลวคบร!ร- 

อภธรรมและ ฌาปใ!กจศบ นางสงวใ! อ'คคะลาระ 

ผุณนทรกและเคารบยงของเจ้าภาห ไว้ ถ! ทน 

ด้วย. 

เฉาภาพ 

๒๔ ทุลาคม ๒๕๒0 





ขาตะ ด พฤา!/ภาค)! เข๔๔๔ 

มตะ ๒๙ ทโ}Vภาคม ๒๙๒๐ 









ปร๙วึต 

นางสงวน อตตะสาระ 

นางสงวน อฅกะสาระ ๓กที่บำนฅำบลบางชะนี อำเภอบางบาล 

จงหว้ด์พระนครศรีอยุธยา เมื่อวนที่©พฤษภาคมพ.ศ.๒๔๔๙ เบน 

บุกรี นายยอด นางปาน ทอมเศรษฐี มีพี่นํองรวมๆน ๑® คน คือ 

นางอรุณ บนค 

นายดวง หอมเศรษฐี 

นางสมบุญ บรรหารศุภวาท 

เบ็]นหญิง (ถึงแก่กรรม ) 

พระกรูบิ'ยทํสสีวรคุณ (เสงี่ยม หอมเศรษฐี ) 

นางสงวน อํตฅะสาระ 

ร. อ. นายแพทย์ เกรียงไกร หอมเศรษฐี 

พ. ค. นายแพทย์ เฅิม หอมเศรษฐี 

เบนชาย ( ถึงแก่กรรม ) 

พลเอก เต็ม หอมเศรษฐี 



ข 

นางสาวสงวน หอมเศรษ1 ไค้สมรสก*บนายกระจ่าง อกกะ¬ 

ลาระ มบฅรธคาควยกน รวม ๘ กน คอ 

พ. ท. วจฅร อฅฅะสาร 

นางประมัย แสงจกร 

นายสค้บ ค้ฅฅะสาระ 

นางควงใจ นิระหานี 

นายพินิจ ค้ฅฅะสาระ 

นางบริบูรณ์ อุไทยธราทร 

น. ส. สายน1'เผง ค้กคะสาระ 

นางสงวน ค้ฅฅะสาระ ถึงแก่กรรมเมื่อค้นที่ ๒๙ พฤษภาคม 

๒๕๒๐ ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกค้า รวมอายุไค้ ๗๒ บี่. 



หนาทีของอุบาสกอุบาสิกาที่ควรรู้และควรกระทํๅ 

ในงานฌาปนกจุศพชองคุณแม่อุบาสิกาสงวน อกตะสาระ ตามพี 

ทานเจาภาพจคทาหามกำหนควนเวลาและสถานที่ซึ่งแจุงอย่แล,'วใน 

หนงสอแจกเลมนี ในฏีานะพีอาตมาภาพเบี่นเจาอาวาสอย่ในวิ,กจุตๅมสิ; 

ขอกลาวถงคุณสมบกิของอุบาสิกาสงวน อฅฅะสาระ ไว้ในพีนี เพื่อเบ็!น 

อนุสรณ์แก่อนุชนรุ่นหล*งสืบต่อไป อุบาสิกาสงวน อตหะสาระ ท่าน 

เบนอุบาสการกษาอุโบสถศีลเบ็นประจำ,ในสำนกวตจตๅมณี มๅต่ง์แต่ 

ยงไม่มีครอบครำ โคขทีคุณแม่อุบาสิกาปาน หอมเศรษฐี ผู้เบนมารหา 

ไครบเกยรฅเบนหาหนาผูนาผ่ายสกร เบนผู้อปถม,กวิคจุตามณีมๅจุน 

ถลอกอายุขขชองท่าน อุบาสิกาสงวน อกตะสาระ ผู้เบนบุตรีกนหนึ่ง 

ไหคอยฅิคหามคุณแม่มาทำการรกษาอุโบสถศีลที่วิ'คจุตามณีนึ่เสม0มๅ 

มิไคขาค เมอท่านไค้มีครอบครวแลวก็ได้บำเพ็ญหนเบ็]นส”มมๅ1ชี'ๅ 

วกบำเพ็ญทานการกุศล รกษาศีล ๕ ศีล ๘ อุโบสถศีล สคบพงธรรม 

เบ็นนิฅยเสมอมาจนถึงอวสานแห่งชีวิต. คุณสมบกิของอุบาสกอุบาสิกา 

ที่ควรจะรู้เกี่ยวกไ)เรื่องศีลเรื่องทานการอุคลนึ่น ต่งฅ่อไปนึ่ 

ดำฮาราสนาสีส ๕ 

มยํ ภนุ!ต ว้สุ้ วิสุ๊ รกฺขฌตฺถาข ติสร!ณน สห ปณฺจุ 

สัลานิ ยาจาม 

ทุติยมุบ มยํ ภนุเต วิสุ๊ ว้สุ รกฺขณฅฺถาย ติสร!ณน สบ 

ปณฺจ สืลานิ ยาจาม 



ตตยมุบ มข ภนฺเต วส วสุ รกฺขณฅฺถาย ตสรเณน สห 

ปถเจ สลาน้ ยาจาม ฯ 
. - 
ลาอาราธนาฟิล ๘ 

มขํ ภนฺเต วิสํวิสุ้ รกฺขณตฺถาย ติสรเณน สห อฎฺขิ 

สลานิ ยาจาม 

ทุติยมุบ มยํ ภนุ!ต วิสุ๊ วิสุ0 รกฺขณตฺถาย ติสรเฌน สห 

อฎฺขิ ส้ลานิ ยาจาม 

ตติยมุบ มขํ ภนุเต วิสุ๊ วิสุ๊ รกฺขณตฺถาข ต็สรเณน สห 

อฎฺขิ สลานิ ยาจาม ฯ 

คำอาราธนาอุ่โบส์ลศีส 

มขํ ภนุ!ต ติสร!ณาา สห อฎฺขิงฺคสมนุนาคตํ อุโปสถํ 

ยาจาม. ว่า ๓ หน ๆ 

คำอาราธนาทระปริตร 

วิปตฺติปฎิพาหาย 

สพฺพทุกฺขวินาสาย 

วิปตฺติปฏีพาหาย 

สพฺพภขวินาสาย 

วิปตฺดึปฏีพาหาย 

สพพโรควินาสาย 

สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา 

ปริตุตํ พฺรูถ มงุคลํ 

สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา 

ปริตฺตํ พฺรูถ มงฺคลํ 

สพฺพสมุปตฺติสิทฺธิยา 

ปริตฅํ พรถ มงคลํ ฯ 



คาฮาราธนาธรรม 

พุรหฺมา จ โลกาธิปต สหมปฅ 

กฅอณฺชล อนุชวรํ อยาจถ 

สนฺฅธ สตฺฅาปปรขกชชาฅิกๅ 

เทเสฅุ ธมฺมํ อนุกมุบมํ ปช0 ฯ 

คำสวายทานทใช็ทาไ!) 

ลุทนน วฅ เม ทาน อาสากุขยาาหํ นพพานํ โหต 

ทุตยมฺบ ลุท้นุนํ วต เม ทๅนํ อาสากุขยาวทํ นิพุพ,านํ 

โ'ห'ลุ 

สตยมุบ ลุทนนํ วฅ เม ทๅนํ อาสากุชยาวทํ นิพุพาน็ 

โหตุ ฯ 

คากรวคนาฮทิสคํวนทญฮสฮ 

อิทํ เม ฌาด้นํ โหฅ ฯ 

‘ทระครูบี่ขทส์ส์วรคณ เจาฮาวาส์ วํดชิฬามณื 
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สารบาญ 

หน้า 

กฅิพจน์สำหรไ),ชาวบ็าน 

มารยาทไทช ๒๙ 

ประกาศให้ใช้แผนการศึกษาแห่,3ชๅศึ พ.ศ. ๒๕๒๐ ๕@ 

หลกสูตรประโยคประถมศึกษา พุทธคักราช ๒๕๒@ 0,4, 

หลกสูฅรประโยคประถมศึกษา พุทธคักราช ๒๕ด๒ ๘๑ 

ทลกก เร จุคหมาย โกรงสราง หอกสูตรมธยมศึกษาคฏ'แก่โ; 

พุทธคักราช ๒๕๒® ๙๕ 

โปรแกรมการเรียนช,นมธยมศึกษาฅ0แปลๅย @0๓ 

การเปลียนระบนชนเรียนและการใช้หอกสูตรใVเม่ 5,135, 

สิงละอนพนละนอย จากสูก พุ หลาน พุ ๒อ๕ 





คติพจน์สำหริบชาวบาน 

สวิสดึสุวรร®อกษร 

กองแนะแนวการศกษาและ!ฮาชพ 

กรมวชๅการ กระทรวงศกษๅธิการ 

การสกษาคอช้วตอย่าคิดสํ้น 

การศึกษาคือขีวิฅอย่าคิคสน 

ใช่เพียงชนประถมม่ธยมไม่ 

หรือจบชนปริญญาวิทยาลํย 

อย่าหลงใทลว่าฅนน้มีวิชา 

อนความรู้ในโลกนมีหลายอย่าง 

รู้หลายทางจะช่วยทนพ*นก'งขา 

ถึงรู้น1อยอาจขวนขวายไค้ที่มา 

ยงคีกว่าโง่เหมือนควายอายเขนอย, 

ความรู้เลิสลายิ่ากว่าเษช้รูมณี 

เพชรคีมณีแคงเขียวใสแสงมรูๆอ 

ยงไม่งคงามเลิศแลเฉิคฉํน 

เทาความรูทพากเพยรเรยนทุกวน 

ใหคนนนพํฌนาทุกท่าไป 



I© 

แต่บางกรงคนเราช่างเขลานก 

จะรู้จ'กคุณค่าก็หาไม่ 

คจวานรไก้แก้วแก้วทงไป 

อย่าหล'บ'ไหลรีบปลุกฅนขวนขวายเอย- 

คนไร้ขญณูาเฃนคาวุธ 

พฤกษาไซร้ไร้ใบไม่สคชึ่น 

ไม่ร่มรื่นบ้องก้นฅะว'นฉาย 

อ'นนภาไร่ดารามาเรียงราย 

จะพลอยให้จ*นทราไม่น่าชม 

เปรียบดุจคนไร้บ้ญญาเบื่นอาวุธ 

ยากที่สคไม่ก้าวหน่าพาขื่นขม 

เหมือนบ'วเน่าทงไปในโคลนฅม 

ดินยี่งถมจมหายฅายเปล่าเอย. 

ความคส์คิตสย่ลโสคา 

ถึงรปสวยรวยทร'พย์น์บก้านโกฏิ 

อย่าลิงโลดว่าประเสริฐเลิศก้าเหลือ 

ก้งขารเหี่ยวแห้งไปไม่เหลือเพอ 

กนก็เบื่อระอาใจไม่ใยคี 



๓ 

อกสินทรพมื่ฒัลำนท่านว่าไวิ' 

จะจบว่ายไค้ไฉนในเมือง ผี 

แค่ถึงทไม่เสื่อมทรามคือกๅามคี 

จะกงที่สถิฅอยู่กู่โลกา 

ธนาดารผมีทไหน 

สมยน้กนบูชาภๅษิคเก่า 

4 มีเงินเขานงิม่เบนนองทองน!!เบนพี่ ” 

จึงมุ่งมื่นแทบลฺมฅายวายชีวี 

เบนเศรษฐียงไม่หยุคสินสุกกน 
ถึงยามคายเอาเงินครามายคปาก 

ยงโลภมากแมเบนผีน้น่ๅขํน 

ธนาการผีเขามีที่ไหนก่น 

ขอ'จงหมื่นฝากความคีชากินเอย. 

ขิงงามชิตติดติาไว^ 

ถึงเพชรงามค่าสูงสิบนบสิบลำน 

ถึงวิหารงามคูเก่นเบนศกคศวี 

ถึงมงกุฎสุคงามพรอยพลอยมณี 

ถึงเทพีสามโลกแมโเลคลึง 

ถึงปราสาทราชวิงก่งทองทา 

ถึงบุปผากลนอบอวลซวนนึกถึง 



๔ 

ถึงทิวท่ศน์งามคูพิศกดกากรึง 

ยํงไม่ซั้งเท่า “าามจฅ,ฅิคฅํวเอย. 

ชิดฅนทรดตาไปในส้นดาน 

มหา,นครของไทยสม่ยน 

ล*วนมากมีอาคารหรูดูเฉคฉไเ 

ท่งโรงแรมโมเฅ็ลดูเด่นครน 

เพราะกนน1นค้างมุ่งหมายไค้วิมาน 

อไเแม่นค้นถูกทไ]ถมยี่งจมทรุด 

ก็พอยุครึงไค้หลายสถาน 

แต่จิฅกนทรุดค้าไปในส้นดาน 

การคิคอ่านแก้ไขยากลำบากเอย. 

เลือดชวส้ายเณได้รึาย 

เลือดมนุษย์แพทย์บอกไวหลายจำพวก 

การเอาบวกแมนเหมือนกันนั้นพอไค้ 

แค้กัาค้างจำพวกกันกันคราย 

ไม่อาจถ่ายขอให้กิคพิจารณา 

แค่เลือกชั๋วของมนุษย์สุควิเศษ 

นั้งไทยเทศแขกฝรึงไม่กังขา 

ถ่ายทอดกันอย่างพนพิวทิวโลกา 

อีกไม่ชาเลือดชวโชกนองโลกเอย. 



๕ 

ดวงตาเหนธรรมจะลาเลิ^ 

อนควงคาคือหนทางสรีางกวามคิค 

ช่วยให้จิฅใจสบายหายสงส้ย 

เพียงมองคูพอรู้จกไม่หน์กใจุ 

ว่าสงไหนควรเรียนร้ใม่คุคาย 
ะ ๘ ม่ *' ^ 

แคถาคานนเหนธรรมทลาเลศ 

จะก่อเกคผลคีมีหลากหลาย 

ทงช่วยคนช่วยกนอื่นชื่นใจกาย 

ทวโลกไซรีจะสุขสนฅนิรํนคร 

'แงธรรม - พงไมทำ 

ทุกวนนึกนพ้งธรรมหรือคำสอน 

คำโอนอ่อนแทบนอนพ้งคำเลื่อมใส 

ดุจศรีทธาปสาทะจะแจงใจ 

คอ่อนไหวในรสธรรมที่ลึาลึก 

แค่ไฉนบางรายช่างรายกาจ 

อาละ'วาครำยเหลึอทนอย่จนคึก 

ยามโมโหโกรธาไปไม่ไค้นึก 

แม้นรู้สึกเช่นน็ไซรไสยคายเอย. 



๖ 

ป็งอายกบมนบาง 

ถงเทวดาเขาวามดและชว 

ฤๅมนุษย์จะเอาอย่างอ’างเทวิญ 

เรามองข่ามกบฅัวนอยที่ด่อยด่า 

เบนมนุษย์สดจะดีอยู่ทีใจ 

ที่เมาม'วในเมืองแมนแคนสวรรค์ 

จึงใผ่1ผนถึงชนพ้าอยากกลาไคล 

แด่มีนจำศีลไคอายมนไหม ? 

แม้นเราไม่ถือศีล’ไวิอายกบเอย. 

มนษข์ดีมี อ) อขาง 

มนุษย์เราเขาว่าดีมีสามอย่าง 

สองดีทางวาจาดีมีมงคล 

ถึงทำดีม้าปากรำยก็วายวอด 

ถึงปากดีม้าคิดชํวม้วทำลาย 

หนงดทางการกระทาทนาผล 

สามหลดพ้นใจไม่ช'วม้วเมามาย 

คงดีไปไม่ฅลอดจกเสื่อมหาย 

สี่งดีไซรํจะหายวิบดีบสื่นเอย. 

เมียปวทลายชนิค 

อไแมืยช่วน1นมากมายทลายชนิด 

หนึ่งดีงจิฅปลิด,ชีวาคิดฆ่าผํว่ 

สองผลาญทรํพย์สามืฅนจนหมดฅำ 

สามใช้ผำฅนเหมือนทาสอนาถครน 

สี่นินทาสามีฅนจนเชำคา 

งานไม่ทำชอบแด่ค่าน่าเยาะหย'น 

เพียงสื่อย่างผิวก็เศรำเผ้าจาบ้ลย์ 

ในบ้านนนเหมือนนรกหมกไหม้เอย. 



๓) 

เมียดีสึชำทาก 

อนเมียดีสี่อย่างนีลํวนดีแท*" 

ดีเหมือนแม่รำลูกเฅำเจุำจอมขริญ 

ดีเหมือนเพือนยอมคายถ่ายชีริน 

ดีเหมือนกอยบองกินให้พี่ชาย 

ดีเหมือนทาสผู้ภกดีมืกวามสคย์ 

สาระพ่คเอาใจไม่ขาคหาย 

สี่อย่างนีคือขอ'ใหญ่ ผูกใจชาย 

ลองไปใช1จะไคผลทุกคนเอย. 

สายน็า - สายสาาห 

โบราณว่าสายนาไหลคคไม่ขาค 

สายสวาทลูกน2นไซร้ฅคไค้ไฉน 

เพราะเหมือนโซ่ริครึงฅรึงควงใจ 

เหมือนกอไผ่ถางยากลำบากคริน 

การรกลูกถูกทางไซร้คองใกล้ชิค 

ควยควงจิฅแน่วแน่ไม่แปรผ็น 

ไม่เมินเฉยทงขวางเสียกลางกิน 

ให้ลูกนนเคินทางช0วม่วเมาเอย. 

ลูกมากปีะยากนาน 

กรอบกริวไทยสมยน่มืลูกมาก 

แสนลำบากพ่อแม่จะแลเหลียว 



6* 

ถ้องหากิน!เ,ชำเย็นฅวเบนเกลียว 

จนแห้งเหึยวซูบผอมกยอมทน 

ท1งการเสียนของลูกนี่นพลนหายขาก 

ไม่สามารถช่วยไค้ให้เบนผล 

ค้ายฌ็่นเพราะลูกมากจึงยากจน 

นี่เพรา■ะผลไม่หาทางวางแผนเอย. 

รืกวาทมนผก - รกลูกฮยาหมํนต 

โบราณ'ว่ารกงำนี่นี่จงหม่นผูก 

ถ้ารกลูกหม่นเฆี่ยนฅีจะมีผล 

แห้นนี่7งเฉยเลยละจะเสียกน 

เพราะมากถ้นเกิน'วสํยไปเยียวยา 

ขอเพียงอย่าลงโทษถ้วยโกรธข็ง 

จงคำนึงถึงผลร็ายในภายหห้า 

ควรชแจงเหทุผลกันถ้วยบญญา 

ใช่ทุค้าเฆี่ยนฅีกนจนบรรลไเ 

ชิงใหเดกรู้ค้าเงินตราบำง 

สห้ยนี่เค้กไทยไม่รู้ค่า 

ชองเงินฅราที่จบจ่ายมาใช2สอย 

พอรืบบุบ'จ่ายบบกลบหลุคลอย 

เงินนับรอยหมื่นพไเถ้นฅรธาน 



๙ 

ควรเขไ)งวครายรบจ่ายใVก็จงหนก 

ใช่นึกรกก็แจกจ่ายไหได็!ๆผลาญ 

ควรจำกดคามระบบงบประมาถ* 

เคกของท่านจะร้ก่าเงินครา!,อย. 

ส์งดมทรุด 

อนกวามโลภนิไฉนไม่สนสค 

เหล่ามนุษย'จึงเข่น'ฆ่ากนอาสญ 

บางโกงกินสินทรพย์นบล่านพน 

ไม่หวาคหว0นบาปกรรมที่ท่าไป 

สงสารกรูและพระสงฆ์องกเจา 

ทุกคาเชำเผ้าอบรมบ่มนิสย 

[ห2ระงบกิเลสไค้ที่งกายใจ 

แท่ไฉนสงคมทรูคไม่หยุคเอย. 

ตอ3ชายกิน 

จะใหไค็กรกชาฅิศาสน์กษคริย 

ท่องเร่งรกคำเนินงานการศึกษา 

โรงเรียนครบกรท่องมากหลากวิชา 

ที่งสรรหางบประมาณทุกท่านไป 

แท่พ่อแม่แลคุณกรูผู้ใกล้ชิค 

คองมีจกศรทธาอย่าเหลว,ไหล 

๒ 



๑๐ 

ฅ้องเกี่ยวเข็นเย็นกํ่าอยู่รื่าไป 

จนเฅบใหญ่ได้ค้มืวิชา 

หรงนเหมือนโจรปลนทรทข 

จะประกอบงานใคใจฅองม่น 

ไม่แปรผนรานเรทำเหหน 

ฅํองมุ่งจิฅคิคกำวหนืาอย่าผํดวน 

อย่าม่วผนรอกนเขามาเอาใจ 

อย่าเพียงแค่หมายมนวนพรุ่งนี 

ว่าฤกษ์ดีฤกษ์งามกามสม่ย่ 

พรุ่งนนนเหมือนกนปล้นทรพย์ไป 

โจรที่ไหนใกรจะมาเมฅฅาเอย. 

อยากลำวาลูกหลานการมานมาก 

บางกนกล้าว่าลูกหลานการบ*านมาก 

จะล้าบากไม่เขาเรื่องเปลืองสมอง 

ฅำหนิกรูว่าสอนศิษย่ผิคทำนอง 

จึงขอรองไม่ใหงานลูกหลานฅน 

ไม่ไค้คิคว่าเค็กไทยสม่ยนื 

ยามว่างมีทำอะไรไม่เบนผล 

คบเพื่อนชวนวเนิยจนเสียกน 

แล้วจะบ่นโทษใครเศฑ้ใจเอย. 



๑๑ 

ลูกเราเลอกเบนอะไรเลือกไ!}เถิด 

อนอาชีพมีมากมายหลาย'ชนิค 

เมือลูกคิคเลือกอะไรจุงไค่ถๅม 

แนะใหมองเห็นวิถีที่คีงาม 

ใช่บุ่มบ่ามปล่อยไปไม1ใยคี 

ลูกของท่านเลือกอะไรเลือกไป1ถีค 

ค่างชเชิคชาฅิเบนสขทุกวิถี 

แค่เลือกเม่น ผ. ก. ค. รอราว 

แผ่นคินนีเขาประณามหยามท่านเอย. 

ผู้ใหญิชิงเบนดํวอช่างบีดี 

จะใหเค็กประพฤฅิคีมีวิน'ย 

ขอผู้ใหญ่วิน้ยคีมีแบบแผน 

ไม่ช่วร๎ายให็เค็กรหรือคแกลน 

กองหนํกแน่น'ในอารมณ์บ่มจิกใจ 

งานกองฅีมีระเบียบเสร็จเรียบรอย 

กองหม่นกอยกรวจฅราอย่าเผลอไผล 

เมื่อนนแหละเค็กจะคีมีวินืย 

ถือผู้ใหญ่เบ็นแบบอย่างสรางกนเอย. 

หญิงงามบแทชิริง 

อไเนารีจะเฉิคโฉมบรรโลมสง่า 

ใช่เสอผ่าชนิดคท้สวมใส่ 



๑ (23 

หรือเอวองค์งามลวนยวยวนใจ 

ก็ยงไม่ถือว่างามฅามฅำรา 

กุลสกรี-จะมีชื่อคือฉลาค 

อีกมรรยาทนนน่ารกเบนนกหนา 

ทงรักดีไม่ปล่อยกายไรํวกกา 

เหล่าน่น่าจะแข่งขนกันคูเอย. 

ลนช้วไมหมดโลก 

บนขนเขาลำเนาไพรในโลกนื 

ลวนมากมีสุมทุมพุ่มพฤกษา 

แต่ก็อาจขจคไปในพริบฅา 

จนหมกบาปลอคโปร่งคูโล่งใจ 

แต่โลกเราสมโ]นึมีกนชี่ว 

ลวนน่ากกัวจนบำราบปราบไม่ไหว 

ถึงประหารล่มฅายหายจากไป 

คนชี่วใหม่ยงร่ายกว่ามาแทนเอย. 

เวลามลำยิงกว่าทอง 

อนเวลาทุกนาทีที่ล่วงผ่าน เปรียบสายธาร ม่านไปไม่กกับหกัง 

ถึงเรียกรองจนกับคนสนชีว่ง 

แม่นพุอแม่รู้คุณก่าค์งว่าน 

ใหํล่กรืบเสาะแสวงแหล่งวิชา 

อย่านึกหกังจะไค้รบกกับคืนมา 

จงช่วยชใหลูกเรียนเพียรศึกษา 

เพราะนาทีนนมีก่ายี่งกว่าทอง. 



อย่ารํกช้าติเนียงสมปาก 

แผนกินทองของไทยใกง[ก็รก 

แฅเราจกช่วยชๅฅิไซ7ไคเพียงไหน 

เพียงลมปากว่ารกแท้แน่หรือ'ไร 

เมื่อมือไม่สร ร่งสรรค์ช่วยกันทำ 

อนเพลงชาติทีเค็กรองท่องทำไนั 

เราทุกผ่ายทำทุกสงจริงหรือไม่ 

สามคติเอกราชของชาติไทย 

จะขึงใหญ่ใช่ทํปากพูดมากเอย. 

ทำดเ}เฮไหร่สุข่ใปีเติฮน็น 

อนคนคกนรายมหลายหลาก ไหนจะมากกว่ากนน8นสงส่ย 

แคกวามจรงยิงแทเราแน่เจ ช่วเมือไหร่กรรมช่วไซร้ไล่ด-เมทน 

ถึงรอกพ้นโทษประหารสถานหนัก อย่าคึกนักลำพองใจไม่นึกพร่นึ 

อาจติดคุกหรือคนหยามประณามกิน แฅ่คีน1นทำเมื่อไหร่สุขใจเอย. 

ฉาร่วมใปีกนแต่งขนเดก 

พ้นกรุงโรมใช่เสกสรรวนเคียวเสร็จ 

ฝนหนึ่งเม็ดใช่เบี่นสระทะเลหลวง 

อนงานใหญ่ระดมพลคนท็ง็ปวง 

ช่วยให้ล่วงเสร็จสั้นไปไม่เกี่ยงกัน 



๑๔ 

การพํฌนาใหไคกคมีศรศกค 

ฅองพร2อมพรไไร่วมกายใจไม่เคืยคนันท 

ท1งผายกร ผู้ปกครองปรองคองกน 

ช่วยแก่งบนเค็กทุกคนจนงามเอย. 

ชิงให้กำลไเใชิเหือเดักส์อบ 

ลกหลานสอบแมไเใชงานสถานหนัก 

เค็กก็มกระอาใจไม่เบนผล 

คอยฅกเฅือนคอยกำชบให้ปรบตน 

รีบขวนขวายคูคำราอย่าละเลย 

แก่ลืงหนึ่งซึ่งควรทำจงจ0าไนั 

คือคอยให้กำนังใจไม่นึ่งเฉย 

เค็กจะมุมานะจรีงยงกว่าเกย 

ไม่ตองเอ่ยค่าว่าเรื่อยเหนื่อยเปล่าเอย. 

เดกท่านวางชิะวุนวายร่ายเหลอทน 

อนเวลานาทีย่อมมีกำ 

จงสรรหางานไว้ให้เค็กบาง 

แม่นปล่อยเค็กเหลวไหลไม่ถูกทาง 

เวลาว่างจะวุ่นวายร่ายเหลือทน 

ขอหน่วยงานทงหลายไคครุ่นคิค 

เมฅฅาจิฅชูช่วยควยกุศล 



๑๕ 

อนผลคใชใพียงแห่แกความจุน 

ย์งเห็นผลประสบการณ์'ในงานเอย. 

อย่าใหลูกดูถกงาน 

อนอาชีพเมือง'ใทยนีมืหลายอย่าง 

แมนรู้ทางทำกินไม่สนหวง 

ถึงเหนื่อยยากลำบากกายไชพลง 

คีกว่านึงหคหู่ไม่สู้งาน 

จงให้เคกสนใจในการกิจ 

อย่าให้กิคขอเงินเราไปเผาผลาญ 

แท่ขอใหญ่อย่าให้ลกคูถกงาน 

โคยเห็นท่านเบนท่วอย่างแนวทางเอย. 

ลนลวงปีะถวงโลก 

การท0'าคีแม้ลํบหลํงยงคีกว็า 

ช'วซึงหนำเบนผล'ให2กนหยาม 

แท่ถาคแท่ท่อหนาอย่าทำฅาร] 

กนยี่งหยาม'ว่ากลบกลอกอนหลอกลวง 

การทำคีแมนเราหม่นวนละนิค 

จะชนจิคเหมือนท่องไปในแกนสรวง 

แท่ถาคนโลกเรานมืแท่ลวง 

ก็จะถ่วงให้โลก0,;รกหยุคเคินเอย 



๑๖ 

ตามผ้ใหญหมาไมกด ? 

โบราณว่าฅามผู้ใหญ่หมาไม่กค 

ปรากฎท้า'พอเชึอ'ใคหลายสถาน 

แม่นผู้ใหญ่ทำก็ไวํหลายประการ 

เหล่าลุกหลาน'จะยึฅเบนเสนทางเกิน 

แมนผู้ใหญ่ทำไม่คีมีแค่ชึว 

ลูกหลานฅำกนไหนไม่สรรเสริญ 

ขอผู้ใหญ่อย่าเมามำชวจนเพลิน 

จะขวยเขินเมื่อเด็กค่าว่าใหใอย. 

ทดดี - ทูดอยาาไร 

การพูคด็ที่เขาว่าน่ายกย่อง 

คือทำนองเสียงไพเราะเสนาะขาน 

ไม่เกรยวกรากโกรธาน่ารำคาญ 

พกฉะฉานยามแถลง'จนแจงใจ 

ไม่ลามกหยาบชำ'วาจาถ่อย 

เบนผู้นอยพูคถ่อมกนกนหลงใหล 

แค่ถ่าม่วพูกนินทาไม่ว่าใกร 

กนเขาไม่สรรเสริญเยินยอเอย. 

ต็กป็ตตนให้ท5นบาป 

เทวคาอย่ที่ไหนใกรบอกไค, 

ทะงมารริายก็มากมีอยู่ที่ไหน 



6) (น้) 

ขอคอบว่าแหล่งสถิคคือจุกใจุ 

ทีผกใผคีหรือช,วในค่วกน 

การทำบุญในวำ]ไทยสม่ยน็ 

เบนสงที?ไวรทำไว้ไม่ไร2ผล 

แค่ขอใหญ่ทีควรคิกคือจุกกน 

ค่องผกฝนจุนพนบาปหยาบชำเอย. 

เมอไหรโล^ปีะลนดวย?}นคี 

ถ้าโลกนมีแค่พาลสนคานชำ 

โลกคงม่วมืกหมกไม่สด'ใส 

เพราะมแค่ฆ่าพ้นถ้นเรื่อยไป 

อีกเมื่อไรโลกวิ ะล่นด้วยคนติ 

อีก?!ณหาของมนุษย์ไม่สุคสั้น 

เพราะเสียงรูปรสกลื่น'ไม่บินหนี 

ถาก*ค!,ก้ไม่หลงใหลไม่ยินกี 

ทงโลกนั้น่าภิรมย์ร่มเย็นเอย. 

เรฮงเงินเรือร่ใทญ่ 

การจ*คสรรค่าใช้จ่ายภายในบำน 

ตองเฅรียมการไว้ล่วงหน้าอย่าวางเฉย 

จ่ายเท่าไหร่เก็บเท่าไหร่ไม่ละเลย 

กวรเบิ1ตเผยบอกกล่าวใหโขำใจ 

๓ 



๑๘ 

สมไ)น็การหย่ามัางบากหมางจิก 

เพราะค่างคิกไม่ไววางค่างสงมัย 

แมนถกเถียงก่อว่ากนกราใก 

เบนเรื่องใหญ่กอขากบากกายเอย. 

ปึงเลขงลูกดายนาใจ 

การเลยงลูกถูกวิธีมีหลายอย่าง 

เลยงผกทางเด็ก1จะมัายหลายสถาน 

อย่าหลงเชื่อบางกนว่าน่ารำกาญ 

ว่าลูกหลานกินนมกวายไรไหลือทน 

ถึงนมแม่เด็กคึ่มมัวยไม่ช่วยนก 

เพราะประมักษ์เด็กมังรำยไม่ไมัผล 

การเลืยงเด็กให์เหมาะงามกวามเบนคน 

กองผี1กฝนบอนนาใจไม่ห่างเอย. 

ควรจะรํกลูกใหลูกทาง 

ลูกของใครใครก็มักมักถนอม 

รันไรฅอมยุงมกมักบกเบาใมั 

ใครมังแกยอมอุทิศกิกลู้กาย 

ควยมุ่งหมายให1ลูกสขทกคืนมัน 

แค่ลูกผิกคิกเช่าขางอย่างลืมหลง 

นานไปกงแกโท่าไหร่ไม่แปรมัน 



๑๔ 

ลูกเขากรงกงนงเครำเผาจุาบลย์ 

โอ ! ฅวฉนกวรรกลูก!หถกทาง. 

อย่าลมตนเมือคนช้ม 

ยามผูกมิฅรคิคสมพ็นธนนอย่ากสิง 

จงระวงกนสรรเสริญเยินยอบ้าง 

อาจพึนเพราะเขาเสแสรงแกลงอำพราง 

แลวถากถางเมอเราพลากอนาถอริน 

แมนมิคร1ใกกอยทิชม!ห8ขมขื่น 

จงหนำชื่นพ้งเขาว่าอย่าทุนหน 

ค0าฅิชมถึงขมชื่นทุกกืนบ้น 

เบนเกรองกนไม่ใหกนลืมกนเอย. 

วิธ!)ลูอไมตรี 

จะกิคปลูกไมฅรีมีมวลมิกร 

กองมีจิกบริสุทธิ้ผุคผ่องใส 

กองมีทานคือใหฃองที่กอง!จุ 

แก่กองไม่เบนสินบน!หคนชง 

อีกวาจากวรไพเราะเสนาะโสก 

ไม่กวรโกรธหรือนินทาค่าสิบา/เล็ง 

ทงทำคืให้ลือเชื่องกร ะเคึ่องค่ง 

อีกทกกรงปรบกนไกหลายที่เอย. 



เข้)0 

ชิตคนไช้ร้หิชิตยากลำบากครบ 

น้าพยศกนยงปราบราบกาบหมค 

แมควงจไเทร์อยู่ไกลในคาวคีงส 

ถึงเสือลายรำยกาจชาค้พยกฆ์ 

แค่ใจกนหมกมุ่นคูวุ่นวาย 

ถึงอำนาจวาสนาหาไค่ยาก 

จะแข่งบุญแข่งกรรมที่ทำมา 

แฅ่สืงหนึ่ง'ซึ่งแข่ง'ไค้ไม่ไร์ผล 

ทงก'วามกดทงจิฅใจ1ในการงาน 

ถึงบรรพฅสูงแค่'ไหนยงไปถ-ง 

ยงไปถึงไค้ไม่ยากลำบากกาย 

ลงแสไณร้าหลายหนจนเชืองไค้ 

จิฅกนไซร้พชฅยากลำบากเอย. 

คองลำบากมาแฅ่ฅไเจนนกหนา 

ให้กาวหนาก็ยากแก8นแสนเนี่นนาน 

คืออคทนสู้ทุก'ทางอย่างกลาหาญ 

จะช่วยทำนพฒนาก้าวหน้าเอย. 

ชิงอดทนส์ทุกทาง 

ตนเ'บนทึษงแหงตน 

บางกร1งกนจนบญญาบญหาหนก 

ที่ปเรื่องรกเรื่องชํงน้งขื่นขม 

แค้ไม่ฅกอกก็ชาระกำกรม 

ทกข์ก้บถมใกรจะช่วยค2วยศรํทํธา 

จะพึ่งพระพึ่งเพื่อนเรือนเกียงไกล 

จะพึ่งนายพึ่งลำบากยากน้กหนา 

จะพึ่งญาฅิน้องพี่ไม่มีมา 

จงคงหน้าพึ่งคนอย่าบ่นเอย. 



๒ 5) 

คนหลาขประเภท 

กนชอบกินอย่าสำแกงแกล5งยํวยุ 

กน1ชอบคุอย่ารุนแรงหรือแกลงย่ว 

กนขขลาคอย่าแกลงหลอกบอก'ใหกลำ 

คนโฉคช็วอย่าผูกมิกรสนิทนาน 

กนมกไคอย่าอวคของใหลองก 

กนอวครู้อย่าข่คคอยกขอคำน 

กนขอายอย่าชหนำค่าประจุๅน 

ขอทุกท่านไปคำริกริกรองเอย. 

อคำผยองวาตนแน่แการแา 

อนบญญาคุจอาวุธสุคคมกริบ 

แค่ไหวพริบกีกว่าจกหาไหน 

เหมือนชไ;เชิงหลบบองไม่คํองภํย 

จะอยู่ไหนไม1 ถึงฆากขากชีวา 

อนความรู้รู้กระจ่างอย่างประเสริฐ 

จะเบนเลิศก็กองใช้ไห5ถูกท่า 

อย่าอมภูมิว่ากนแน่แก่วิชา 

เจอบญหาเขาจริงจริงวงหนีเอย. 

ฉะแกเดกหรอผ้ใทถ] 

จะใหเคกเบนคนคีมืธรรมะ ถือสำ)จะบริสทธผุคผ่องใส 

ไม่มุ่งจิกคิกโกงเขาเอาเปรียบใคร ขอผู้ใหญ่จงคิกสรำงกํๅอย่างดี 



เ55 เฐว 

สมโเนั้เงินน1นทรีอคืออำนาจ ผู้ใหญ่ขาดความรกในศกคศรี 

ค่างโกงกินสินบนจนพ่วงพี ห้วยเหตุน็จะแก้ไขที่,ใครเอย. 

กรรมนำตา31ทน 

อันแผ่นดินมีอธรรมกรอบงำจิฅ 

คนย่อมคิดโกงกินสินทรํพย์หลวง 

ใชใล่ห์เหลี่ยมฉํอํฉลคนอังปวง 

ไม่นึกห่วงคนอื่นใดโนพารา 

เมื่อกรรมช'1วฅามทไเพล*!นบ,รากฏ 

เกียรติยศจ*กมลายและขายหนำ 

จะหลบซ่อนถนไหนในโลกา 

ก็ถูกค่าเหยียดหยามประณามเอย. 

กฎหมาย - ธรรมะ - ประเทณี 

เสรีภาพเรื่องหนึ่งพึงจำม'น 

ไช่ฅีค่าฆ่าพ่นกนภินท์พัง 

เสรีภาพคือสิงที่มีขอบเขฅ 

อันกฎหมาย - ธรรมะ - ประเพณี 

ใช่ห้วฉันทำอะไรอังใจหอัง 

ใช่กุมข'งยีดทอัพย็เขาเอาฟรีฟรี 

ท"วประเทศปวงประชารู้หนำทึ่ 

สามสิงนึ่ฅองยึดไว้ให้อันเอย. 

หายนะเพราะ'ใป็นำ 

กวามหายนะคนเราเขาว่าไอั 

จกเกิดไห้เพราะใจช่วพามํวหมอง 



เ2ว๓ 

คือละโมบทุกอย่าง’ใปเผ้า1ใผ่,ปอง 

อกผยองเหลิงอำนาจบาทใหญ่คน 

ลืมกฎหมายลืมหลกธรรมนอมนำจฅ 

มวแฅ่กิคถึงความรวยคำยฉ้อฉล 

ยามลืน๓ยรฅิสินทรพย์กลืบอํบจน 

จะนั่งบ่นกำศรวลกรวญกบใคร 

อยารํกชาติแต่ปาก 

ความรกชาฅิใช่อยู่ที่คืแฅ่ปาก 

คือพูคมากกุยโมเล่นโวหาร 

แค่อยู่ทีการทำคีมีหลํกการ 

ขอทุกท่านจงจำไว้ให2จงกี 

หนึ่งพึงรกสามคกมีทำร^ 

สองประหยำไม่พุงเพ้อเห่อศกคศรี 

สามสอคล่องคอยค่านทานพาลไพรี 

สี่ค่องมีหลืกธรรมประจำใจ 

การส์รารคนเหนผลยาก 

การสรำงคนผลที่ใหให็นไค่ยาก 

ท1งลำบากสินเปลืองเรื่องใหญ่หลวง 

ท1งเวลาเงินทองของท1งปวง 

ก็ลุล่วงหมคไปไม่กลไ]คืน 



เ25๔ 

ไม่เหมือนกบสรางบานอาการคึก 

คนเห็นนึกนิยมไคชมชื่น 

แค่สรางกนอาจชาคองกลากลืน 

เพราะขมขืนสอนเท่าไหร่ไม่คีเอย. 

จรรามแรงทฒนาเดก 

การพฒนาเคกทงหลายจะไรผล หากไรคนร่วมแรงอย่างแข็งขืน 

กอคองมศรทธานานาพรรณ นบแค่ชื่นผู้บริหารกมการเมือง 

อย่าเพียงคิคว่ากรผู้สอนล่ง มืพลงผลืฅไซร้ไคทกเรื่อง 

จงร่วมคิคร่วมปรึกษาอย่าขืนเคือง เค็กจะเพีองเพราะผู้ใหญ่ไผ่,ใจเอย, 

คบเด0สรางบาน - คบหาลานสรๅรเแฎา 

เรากบเค็กเพื่อหาทางช่วยสร้างบาน 

กบหำล่านช่วยสร้างเมืองเรื่องใหญ่หลวง 

จงร่วมจิคกิคประสานงานท1งปวง 

ให2ลุล่วงอย่างเบนสุขทุกเวลา 

แม้นเราปล่อยให็เค็กชื่วมัวเนาจิค 

ทงผู้ใหญ่ก็กรุ่นกิคแค่ม้ณหา 

บานจะพีงเมืองถล่มจมกายา 

แลวจะค่าโทษใกรไม่ทราบเอย. 



ไ29(^ 

หมอดูดูห110เดา 

อนหมอคูคูหมอเคาคนเขา'ๅๅ ชชะคาหลอกเราเล่นญนเรื่องขำ 

แมนเรามวทมกมุ่นจุคคิคจุคจุ0ๅ จะชอกชาเมื่อหมกหวํงนํงครื่าครวญ 

นินากฅใชคนพามาลิขิก อนชีวิฅยามฅกอบกล่บผนผวน 

กเพราะเหกุมนานาพาแป7ปรๅน จงลิถวนพิเคราะห์คใท้ร้เอ?]. 

อรรมทกอยาายอมมส์ๅเหส 

โหราศาสฅรช,ชะฅาราคมนุษย ว่าสินสคหรือขึนลงที่ฅรงไหน 

กนกหลงเชอมนคามกน1ป บางผันใผ้งอมือเท่าเผ้าแค่คฎย 

แมนชาฅ1คมคนเบนเชนวาน ชาคิกมืว่นพินาศอาจเสื่อมถอย 

จงเชอมนจฅเราหนาอยาหลกลอย กรรม เหญนอยลวนมเหคสง!,ถค!3ฎย1. 

บณหตใช่อข่ทมด็!เๅอ 

อนบณฑิฅใช่อยู่พิมืผ้ปาก คือ™มากกอยถากถางไมืสผ้างส:รค่ 

หรอมวเมาปรญญานานาพรรณ วาฅวฉนยๅกผ ใคใครวะปาน 

เบนบณฑฅฅองรูคมธรรมะ มสจจะวาจาคมหลก‘จุๅน 

มืก'วามกิคริเรี่ม'ใหม่'ในการงาน ไม่ยกคนข่มท่านรำคาญเอย. 

ใบปริญญานนหารำย 

สมขันใบปริญญานนหาง่าย 

เมื่อทุกผ้ายฅงใจช่วยควยกศล 

แค่การวคอํคราค่าของกน 

ใช่คูผลปริญญาเพียงท่าเคียว 

๔ 



เ2จ'๖ 

ควรรอบรู้และชำนาญในการกิจ 

มีกวามคิกกวามสามารถฉลาภเฉลึเยว 

มีไหวพริบเก่งกาจและปราคเปรียว 

ใบพิมพ์เขียวปริญญาจึงน่าชม 

รํยเฟิกเหมืยฬผำฃาวมริธุหธ 

ไม่ว่าใครกิคอุ้มชูเอ็นดูเด็ก เมื่อยิงเล็กมีเมฅฅาน่าถนอม 

พอเติบใหญ่เราก็ชํงมาน"งดรอม คิคหว่านลือมให่เด็กร้ายกลายเบนด 

เหคุ'ไฉนไม่อบรมบ่มเนิสํย ฅงแฅ่ว่ยเด็กไซร้ใหใฅ็มที่ 

เหมือนผาขาวสะอาดไซร้ไร้'ราคี พอถูก๓เบอนเปรอะเลอะเทอะเอย. 

ธรรมะเส์ริมส์ร่างการวารตน 

ไทยยุคนพ์ฌนาเขาว่าไว' 

แก่เด็กไซรเจริญจริงทุกสี่งหรือ 

เราอบรมริชาการงานผมือ 

ให้ยึดถือเบึนแนวทางการสร้างคน 

แต่ในดำนคุณธรรมน่าควงจิต 

เราควรคิดช่วยก้นหม่น่ผืกฝน 

เพราะธรรมะจะเสริมสร้างการวางคน 

อย่าเพียงบ่น “ เด็กเหลวไหล ” ไม่แก้เอย, 



ไช ๓) 

เสนผมรวงห่างนํกหนๅ 

ลูกของท่านสม้ยนีน่าวิฅก 

ผมเผารกคูไม่ไต้ท8งํ๋ชายหญิง 

นึกว่างามตามสม่ยืวิไลจริง 

ถาทานนี่งก็ยงเหลิงระเริงใจุ 

แต่เรืองเรียนวิชาไหนไม่เย้นห่วง 

จะตกร่วงกี่วิชาหาคิคไม่ 

แต่ผมร่วงห่วงนักหนาพากลุ้มใจุ 

ขอผ้1หญ่ฅกเตือนบางอย่าห่างเอย. 

ปางสายห^ตำใ!!นัง่นี่ด 

อนชางฅายทํ้ง์นัวใบบ'วิบิ,ด 

ไม่มิดชิดกลีนจุะเหม็นเย้นนักหนๅ 

ย์นผู้ใหญ่ศีลธรรมไม่นำพา 

ย่อมไร้ค่ากนเขาหยามความเย้น(จุน 

เบนพอแม่กิเช่นกนหม”นหลฤชิวิ 

แมนเมานัวช่วไม่เว้นจะเห็นผล 

คือเด็กลอกเลียนแบบอย่างแยบยล 

แลวจะบ่นด่าเด็กไซร้ไดอย่างไร 



เ23(ะ* 

สุราเมรํยคืฮบชิจยความฉิบหาย 

ย่นสุราเมรไ)ใครเสพหิด 

ทางชีวิฅมืดมนจนฉิบหาย 

หนึ่งสินทรพย์ฅนน่นพล่นวอดวาย 

สองอาจดายเมื่อทะเลาะเพราะความเมา 

สามอายุส8นเพราะโรกาพยาธิ 

สีกนตำหนินินทาพาย์บ,เฉา 

ห้าหนำดำนนกหนาเวลาเมา 

หกโง่เขลาบญญาหดหมดสินเอย. 



มารยาทไทย 
ฃอร 

กอง'รํตณสรรม กรมการศาสนา 

การยึนตามตำทัง 

ควรใหโบนไปในล'กษณะสุภาพ สบาย ขา'ชิต สง่า ไม่ท้น 

ทน็า หรือแกว่งแขนไปมา จะยืนเอียงเล็กน็อ์ยพองามก็’ไค้’ 

การยมเฉ}าาะมห้าผู้ใหญ่ 

ไม่ควรยืนตรงหน้าผู้ใหญ่ ควรยืนเอียงทางใดทางหนึ่ง ทำ 

ไซ้ ๒ วิธี คือ 

ยืนตรง ขาชิด ปลายเท่าห่างกนเล็กน่อย มือท5งสองแนบซ้ๅง 

ยืนคอมส่วนบนก้ง็แฅ่เอวขนไปเล็กน้อย มือท8งสองประสาน 

การประสานมือทำไคื- ๒ วิธี คือ 

กว่ามือ'ซ้อนกน จะเบนมือไหนก็ใซ้ 

หงายมือทงสอง สอคนํ้วมือเซ้าระหว่างร่องนึ่วของแต่ละมือ 

การเกินตามลำทัง 

เดินอย่างสุภาพ หลงตรง ช่วงเดินไม่ก้าวยาวหรือสนเกินไป 

แกว่งแขนพองาม ซ้าเบึ๋นสฅรีควรระม่ควงให้สะโพกเบนไป 

ตามปกติ 

(โดยได้ร*บอนุญาตจากกองวํฒนธรรม กรมการศ!สนา) * 



๓0 

การเดินกับนั่ใหญ่ 

เดินเยั้องไปทางซ้ายล้างหล้งผู้ใหญ่ ห่างประมาณหนึ่งถึง 

สองฟุฅ ใหอยู่ใน๓ษณะนอบนอม ๓เบนการเหิน'ในระยะ 

ใกล้ มือควรประสานล้น 

ค??เดินสวนกับผ่'ใหญ่ 

เดินล้อมคว จะมากหรือนอยสุคแล้วแต่ผู้ใหญ่ ล้ามีอาวุโส 

หรอเบ็นทีเคารพสงกคอมมาก แต่ถาเบนทางแคบ ๆ หรือ 

ฅรงล้นไค ควรหยุคยืนในอาการสำรวม ให้ผู้ใหญ่ผ่านไป 

ก่อน 

การเดินผ่านผ้ใหญ่ 

เนอผุใหญ่ยน เดินล้อมล้ว 

เนอผุใหญ่นั่งหนเกาอ หรอนั่งรามกัหหน เดินเข่าหรืออลาน 

ลงมือ 

การเดินค้อนตัว 

เดินย่อเข่า คอมส่วนบนต1ง์แต่เอวขั้นไปเล็กล้อย มือแนบ 

ล้างฅว 

การเดินเข่า นึ่งกุกเข่าล้วตรง มืออยู่ล้าง ๆ ล้ว 

ยกเข่าขวา-ซ้าย ไปขางหล้าทีละล้างสล้บกน ปลายเล้าล้ง 

ขวงกาวพองาม ไมกระขนเกน[ป มอหอยลงขางอว แกวง 

ไคเล็กนอยเช่นเคียวล้บการเดิน 
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คารคลาหล™อ 

น้งกุกเข่าฅวฅรง โน้มคำลงเอามือท้งํ้สองจุรคพั้น ผามือ 

ฅคพน นวคิคก่น ปลายนิวชีไปขางหนำ ปลายเทาฅง 

คลานโกยสืบเข่าและสืบมือไปช่างหน้า สสืบขางก่น อย่าให้ 

ส่วนหลงโกง อย่าให้ท้องยอยฅํ๋า กลานฅรง ๆ อย่าส่าย 

สะโพก 

ใหระย ะห่างของมอและเท้าเท่าท้นกลอกทาง อย่าให้มือขิก 

กัน ให้ห่างกันเท่ากบช่วงไหล่ อย่ากมหน้า 

ภารนั่งต่อหน้าผ้ใหญ่ 

นั่งลงศอก ไนกรฆนั่งเกาอํ้ 

นํงให่ไฅ็มเท้าอ ในอิริยาบถที่สบ าย ไม่เอาปลายเท้าหรือขา 

ไขว้ท้น 

นอมฅวลง เงยหน้าเล็กน้อย 

วางแขนท1งสองลงบนหน้าขา 

มือประสาน 

ในกรถานั่งกันพน 

นไเพบเพียบเก็บเท้า 

น้อมตำลงกา เงยหน้าเล็กน้อย 

วางส่วนแขนลงบนหน้าขา 

มือประสาน 
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การหมอบ นงพ'บเพียบเก็บเท้า 

หมอบลงไป ให้,เข่าข่างหนึ่งอยู่ระหว่างแขนที่งสองขาง 

แขนวางราบกบพนฅลอคครึ่งแขนส่วนมือถึงศอก มือ 

ประสานหรือประนมแส่วแฅ่กรณี 

การไหว้ จงหวะที่ ๑ ประVมมอ 

ยกมือกระพุ่มไว้ที่ทรวงอก โคยวิธีให้ผามือที่งสองประกบกัน 

นึ่วชิคกน ปลายนึ่วฅโ)ขนข่างบนอย่าให้เบนไปทางข่ายหรือ 

ทางขวา ใหโอนไปขางหนาประมาณ ๔๕ องศา ให้ศอก 

ที่งสองขางแนบกับล0าก็ว 

จงหวะที่ ๒ ไหว้ 

ยกมือทีประนมแลวขนไปจรคหนา กไ]ศีรษะลงห้อย ๆ ให้ 

ล0าฅวิอ่อนนิค ๆ 

การไหวโเบ่งออกเบน ๔ อย่าง 

ไหวหระ ยกมอทีประนมขึนจุรอVIห้าผาก ให้ปลายห้วแม่มือ 

จรคระหว่างกว ให้ปลายนึ่วชจรคคีนผม 

ไหวบคามารดา ครู อาจารอ ยกมือที่ประนมขนจรคส่ๅน 

กล ]งของหนา เหปลายหวแมมอจรคปลายจุมฦ ใหปลาย 

นึ่วชี'จรคระหว่างก'ว 

ไทวผูทเคารหทว ๆ ไป ยกมอทีประนมจุรอส่ๅนส่ๅงขฎรหนขเ 

ใหปล เยเงวแมมอจรคปลายกาง ใหปลายนิๅวิจุรอปอๅยจุมอ 

ไหวผทเสมอคน ไม่ก็องยกมือที่ประนม^นจุรอหนไ 
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แฅยกมอทีประนมขนนิดหน่อย 

การรบไท! ยกมอทงสองมๅป7ะนมไว้ที่อก แลวยกขั้นนิดหน่อย 

การกราบ การกราบบุกกลทว'ไ!) ซึงผู้กราบ มีความเคารพเบึนอย่างสง 

ใช้วิธี หมอบกราบ 

มีวิธีปฏิบฅคังนึ่ 

น่ง้พบเพียบเก็บเท่า 

หมอบลงให้เข่าขำงหนึ่งอยู่ในระหว่างแขนที่งสฏงห้าง 

วางแขนท้งสองราบลงกนพน ฅลอคครึ่งแขน คือจากคอก 

ถึงมือ 

ประนมมอวางลงกิบพน แลวกมศรษะลงใหหนำผากจุรดมืฎ 

ทำครึ่งเคียว ไม่แบมือ 

การกราบน ใชกบบุคคลทมอๅวุใส จนถงถวายความเคารพ 

พระมหากษัฅริย์ พระมเหสี และท่าความเการพศพ 

กราบพระรัตนตรัยแบบเบญจๅาฅประดิบ/ 

คือให้ส่วนของร่างกายท1ง ๕ ส่วน ( หห้าผาก ® มือห้ง ๒ 

เข่าห้ง ๒ ) จรคพืน ไม่ให้พระแท่นทรงกราบ 

มีวิธีกราบด'งนึ่ 

ทาเฅรยม นงคุกเข่าปลายเทาคง ผายเข่าทํ้งํ้สองให้ห่างห้น 

พองาม (ประมาณ©คืบของคน) กวามือพาคไห้เหนือเข่า 

รํงห'วะที่ © ยกมือประนมไว้ที่ทรวงอก 

จงหวะที่ ๒ ยกมือที่ประนมขั้นจรคหน้าผาก พรอมกับกม 

๕ 
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ศีรษะลงนอย ๆ ใหไเลายหำแม่มือจรคระหว่างกร ใหนเลาย 

น็วชจรคคีนผม 

จงหวะที่ ๓ ลคมือที่งสองจากหน้าผาก น้อมฅวไปขางหนา 

พรอมก!]'ทอคมือทงสองลงกบพืน ใหศอกทงสองก่อกบIข่า 

ทงสองและจรคพั๊นควย 

กว่ามือที่งสองแบ'ราบลงกบพน ให้น้วที่ง ๕ ชิคกน ให้มือ 

ทํ้งสองห่างก้นประมาณ ๔ นั้ว น้มศีรษะลงใน้หน้าผากจรก 

พํ้นในระหว่างมือที่งสอง ทำคามจงหวะที่ง ๓ ฅิคก่อกน้'ไป 

จนครบ ๓ กรง แลวยกมือขนประนม'ไหน้ ให้มือท1งสอง 

จรคหน้าผากอีกกรง เรียกว่า “จบ,, 

หมายเหตุ การกราบพระรีคนกร8ยน็ หญิงน้งกราบแบบ 

เทพธิคาไค้อีกแบบหนึง กือน้งใหไข่าทงสองชิคกํน ส้นเท้า 

ราบ หงายผ่าเท้า หลงเท้าขนานฅิคพน 

วธกราบมื ๓ จงหวะเช่นเคียวกน แค่จงหวะที่ ๓ ศอกท้ง 

สองขางไม่ก่อเช่า ให้ศอกกร่อมเข่า 

การกราบหระรัฅมหรัยแบบหมอบหราบ 

เบนอกแบบหนงหนยมใขกนท้ๅ ^ เม) เบนการกราบทีไม่ 

กรบองก’ ๕ ซึงทีถูกคองแลว กวรกราบแบบเบญจางก- 

ประคีษฐ์เสมอ 

มืวิธีกราบท้งน 

หมอบเก็บเท้า 



00&' 

มือประนม'วางด1งบนพน 

กมศีรษะลง,ใปให์หนำผาก'จรคสินมือ พซ้อมกับกวำมือทง 

สองลงกับพน 

ยกมือทไสองขั้นในท่าประนมพซ้อมกับยกศีรษะขั้นกัวย 

ทำเช่นนึ่สามกรืง แกัวนำฅรงยกมือไหซ้จรดหนาผากอีกกรง 

หนึ่ง 

การจลอุปเทยนนุขาหระรัตนตรัย 

ประธานในพิธีจุคเทียน ( ใชเทียนชนวน) เล่มทางซ้ายมือ 

ชองผู้ชุดก่อน แกัวจึงชุคเล่มทางขวา (เวียนขวา - กักษิณา- 

วรรต) 

ชุดธูป 

กราบพระริฅนฅริย 

ผู้ที่อยู่ในที่ประชุมลุกขั้นยืนพซ้อมกัน เมื่อประธานลุกขั้นเดิน 

ไปประกอบพิธี 

ประนมมือเมี่อประธานชุดเทียนเล่มแรก 

ลดมือลงเมื่อประธานกราบพระซ้ฅนตซ้ยเสร็จ นึ่งลงพซ้อม 

กับประธาน หรือเมื่อประธานบอกให้นึ่งแกัวแด่กรณี 

อาราธนาศก ผู้อาราธนากราบพระซ้ฅนฅซ้ย ( กันหนำไปทางพระพุทธ ) 

ลดมือลงมาอยู่ในท่าประนม กล่าวกำอาราธนา 

มยํ ภนฺเฅ วิสุ๊ วิสุ๊ รกฺขณฅฺถาย 

ดิสรเณน สห ปอาจ สีลานิ ยาจาม 
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ทุติยมฺบี่ มยํ ภนเฅ วิสุ้ วิสุ้ รกฺขณฅฺถาย 

ติสรเณน สห ปยจ สีลานิ ยาจาม 

ฅติยมบ1 มย0 ภนฺเฅ วิสุ๊ วิสุ๊ รกฺขณฅฺถาย 

ติสรเณน สห ปฌฺจ สีลานิ ยาจาม 

ยกมือขนจบ (ไหวจรกหนาผาก ) 

เมือพระให้ศีล ผ้อาราธนาศีลสมาทานศีลติง ๆ พรอมก็บ 
ทุ'^๘! ^ 

ผูอนเบนขอ ๆ จนจบ 

กราบพระริกนกรนิ] 

01ราธน!ใ'/ระปร?)ร ยกมือขึนประนมกล่าวกำอาราธนา 

วปฅฺฅิปฏิพาหาย สพฺพสมฺปฅกิสิทฺธิยา 

สพฺพทุกขวินาสาย ปริกุก0 พรูถ มงฺกล0 

วปๆฅปฏพาหาย สพุพสมฺปกุฅิสิทฺธิยา 

สพุพภยวินาสาย ปริกุก0 พฺรูล มงฺกล0 

วปฅฺฅปฏพาหาย สพุพสมฺปกติสิทธิยา 

สพุพโรควนาสาย ปริกุก0 พฺรูถ มงฺกลํ 

ยกมอขนจบ แลวดคนอลงประนม พงพระสๅกพระปริกร 

ฅ่อไปจนจุบ 

กราบพระรกนกรนิ] 

อาราธ'แาธรรม วิธีปฏิบก 

1ดเท'ใ"ไ๗1ลึอนำ1ปฅ"ริ',งขวาธรรมาสน์เบนเกร้องหมาย 
น้มนตาห่พระเน1ทกน์ เมี่อพระชืนธรรมาสน-ฒนิอย1’ลวิ 
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กราบพระรักนกรัย 

กล่าวกำอาราธนาศีล 

อาราธนาธรรม 

ถาเบนการเทศนฅ่อ,จุากการสๅคมนศีเช็าหรือเพล ในฅอน 

เชาหรือเพลไม่กองอาราธนาศีล 

พฺรหฺมา จ โลกาธิปศี สหมฺปกิ 

กๆอฌุชลี อนุธิวรํ อยาจุล 

สนุฅีธ สฅฺฅาปปรชกขชากิกา 

เทเสฅุ ธมุมํ อนุกมฺบี่มํ ปชํ 

กราบพระรกนกรัย 

ปร ะนมมือพงพระเทศน์ก่อ'ใปจุนจุบ 

กราบพระรกนกรัย 

การประเคนขอฒระ 

เขาไปให้ใกลพระ ห่างประมาณหนึ่งศอก (อยู่ในห0กลบาส) 

จะอยู่ในอิริยาบถ ยืน นืงคุกเข่าหรือนำพบเพียบเก็บเทาก็ไค้ 

แลวแก่สถานทีและความสงก่าของอาสนสงฆ์ 

ยกของทีจะประเกนขน ถาของหนักหรือของใหญ่ ยกสอง 

มอ ถาของเบาหรอของเลกยกมือเคียว พอพระยืนมือรับ 

นอมของนันเขาไปให้ถึงมือพระ ใหพระจุบหรือรับ แลๅ 

วางของลงกามที เสรืจแลวประนมมือไหว้คำยกวามเการพ 

กรงหนึ่ง 
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หมา!)เหตุ ห้ฅถบาสแปล'ว่าช่วงมอ นงฅวฅรง เอาปลาย 

มือทํ้งสองจรคกน วางลงไปขางหนาไหเคมแขน มอคกรน1 

พนฅรงไหนฅรงนั้นเรียกว่า ห้ฅถบาส 

เมื่อประเคนของแลว หำมถูกค้องหรือเคลื่อนยายของนนมือ 

การทอดผ้าบงสกล 

เมื่อเสร็จพิธีพระสวคมนฅจบหรือฉินเสร็จแลว 

ทอคสายภูษาโยงขางหน้าพระ ( ห้าไม่มืไชสายสิญจน ) นำ 

ห้าห้งสุกลวางห้บสายภูษาโยงให้ฅรงหน้าพระ 

ไม์ผ้องประเคน 

ประนมมือไหวคร1งหนึ่ง 

เมอเผาศผ 

ผ้ที่ไดิร็บเชิญขนทอคห้า เดินขนเมรุ 

ทอคห้าห้งสกุลลงบนที่ที่ไค้ฬัไห้หน้าศพ 

ประนมมือไหวพระ เมื่อพระขนมาห้าห้าบังสุกุล 

ประนมมือจนพระพิจารณาห้าห้าบังสุกุลเสเจุ 

ยกมือขนจบ (ไหห้จรคหนำผาก) 

การกร!ดนา เฅรียมนำไว้สำหรบกรๅคเมื่อเสร็จุพิธีแบัว 

พอพระว เยถาซงเบนบทอุทศไหผกาย กเริมกร'วศนำลงกป 

คนหรอภาชนะสำหรำ)รองนาๅๅ 

( ฅวอย่าง อย่างย่อ ) 

อท เม ฌาคน โหฅุ สุขคา ' โหนค ฌๅคโย ” 
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แปลว่า ขอผลทานนืจงสำเร็จแก่ญากิที่งหลายของขำพเจ้า 

ขอญาฅิที่งหลายจุงมีความสุข ” 

อย่างยาวมีบท ยงฺกิฌฺจ้ๆลๆ (ฅิคก่อขอได้ที่กองวไมนธรรม 

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ) 

การเทนาขณะกรวค นิยมเทให้เบนสายโกยไม่ขากกอน หรือ 

จะใชไ]ลายน้วชมือขวารองรบสายนาให้ไหลลงไปกามนวกีไค้ 

พระว่ายถาจบเทนากรวกให้หมก 

พระขนสพฺพี ซึ่งเบนบท'ให้พรผู้อยู่ 

ประนมมือรบพรจากพระจนจุบ 

ยกมีอฃั๊นจุบ (ไหวจรกหน้าผาก) 

ประนมมือพ้งพระสวกบทก่อไปจนจบ 

กราบพระรกนฅรโ] 

นำนาทีกรวกแลวไปเทที่โกนกนไมหรือที่กลางแจ้ง ที่สะอาค 

ห้ามเทลงในที่สกปรก 

ถารทาความเคารพศพ 

เมอสวดพระอ?}ธรรม 

ศพพระ 

กราบแบบเบญจางกประคิษฐ์ 

ศพบดคลธรรมดา 

กราบ (หมอบกราบกรงเคียวไม่แบมือ) หรือไหน้ หรือนง 

สำรวมกาม^านะและศํกกิ้ของผู้กาย 
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(การจคธูปสกการะ ๑ คอก เบนแค่เพยงความนิยม จะจุค 

หรือไม่จคก็ไนิ) 

เมอเผาฒ 

เมื่อเข2าไปในบริเวณงาน ทำความเคารพศพก่อนควยการ 

ไหวหรือกำนํบ (สำหริ'บชาย) 

แลวจึงนิงในที่ที่สมควร 

ลุกขนยืนฅรงเมื่อผู้จุค'ไฟกนแรก'จุคไฟ 

เคิน1ขืนเมรุ ไปที่หนำหีบศพหรือโกศศพ 

ย่อนิวไหนิ หรือคำนิบ 

นอมฅววางเครืองขมาศพและเผาศพ (ธูป เทียน คอกไม้ 

นินทน์) 

ย่อฅวไหว หรือคำนิบ 

คารลาอปสมบท 

ของเนือง'ไนการลๅ 

พานเล็ก ๑ พาน 

ธูปเทียนแพ ๑ แพ 

กระทงคอกไม้มีกรๅยบี่อ ๑ ๆระทง 

ถามีบค่รลาก็นำไปนิๅย 

หมอบกราบ ๑ ครํ้ง 

นอมฅวสงพาน [ส่บอรลๅอปสมบพใานิ 



๔๑ 

เมอท่านรบอ่านทราบกวามแน้ว เอาธูปเทียนแพวางบนพาน 

กระทงคอกไมวางบนธูปเทียนแพ เบ็ดฝากรวยกระทงดอกไม้ 

นVเกเข่าประคองพานดํวยมือท1งสองขั้นสูงระดิบออ 

กล่าวคำขอขมาโทษ 

ฅวอย่างเช่น “ กรรมใดที่ช้าพเช้าได้ล่วงเกินต่อท่าน พๅง 

กาย วาจา 1จ เพอกวามบริสุท!)แท่งเพศพรหมจุรรย่ข่อง 

ขาพเจา ขอท่านได้โปรดทำกรรมนนใรน้บ็'นอโหสิกรรมใน 

โอกาส'แดวย ” 

พรอมกบน้อมฅำเลงส่งพานใน้ 

เมื่อผู้ใหญ่กล่าวคำอโหสิกรรม 

หมอบกราบ ๑ คร8ง 

การถวายคำนับ 

ขาย ยืนตรงหนหน้าไปทางพระองคํท่าน (น้าสวมหมวก 

ฅองถอคหมวก) 

น้มศีรษะและส่วนไหล่ลงช้า ๆ คำพอสมควร ผงกศีรษะขน 

อย่าให์เร็วเกินไป 

กระทำกร1งเคียวแน้วยืนตรง 

ที่งนี ถาอยู่ในเครื่องแบบ กระทำกามระเบียบของเครื่องแบบ 

บสู/ง แบบย่อเข่าหรือที่เรียกน้นท่วไปว่าถอนสายบว 

แบบตามพระราชนิยมของสมเด็จพระนางเช้า ๆ พระบรมรา- 

ชินีนาถ 

๖ 



ยืนฅรง เทาชิด หนหนาไปทางพระองคท่าน ชิกขาขางใด 

ขางหนึงไปทางหลง โดยวาดปลายเทาไปทางอกดานVIนง 

ของขาที่ยืน ทำพรอมกํบย่อเข่าอีกขางหนึงลงชา ๆ 

เมื่อจวนจะดาสุด ใหโเกมือท1งสองขนวางประสานกนบน 

หนำขาขำงทํเย่อดาลง (หน้ามือประสานกน) ไห้ค่อน!ป 

ทางเข่า ( น้าไม่ไคโ]กของท1งสองมือ ) 

น้มศีรษะดาลงเล็กน้อย ไหล่ดึง น้อมดำนิดๆ เงยศีรษะขน 

พรอมน้บชกขาขำงที่ไขน้กล่บที่เดิม และดงเข่าฅรง 

แบบสากลทํวไป 

เช่นเคียวน้บแบบพระราชนิยม เน้นจงหวะที่ ๓ ไม่ดองยก 

มือท่งสองขนวางประสานน้นบนหน้าขา ปล่อยดามสบายไว้ 

ขำงดว อย่าเกร็ง 

คำนับ ขาบ เช่นเคียวน้บถวายก0าน้บ แด่ไม่น้องน้มศีรษะดาเท่า 

ถวายกำน้บ 

การถวายนังคม 

การถวายบังคม เบนการถวายความเการพพระมหากบัดริย์ 

และพระมเหสี ดามประเพณีไทยน้งแด่สมโ]โบราณจุนบจุจุบัน 

กระทำได้ทงหญิงและชาย แท่'โอกาสที่'หญิง'จะถ'วายบังคมมื 

น้อย โดยมากใช้วิธีหมอบกราบ 

น้งคุกเข่ายกอก วางมือกวิๅลงบนหน้าขา สำหน้บชายแยกเข่า 

เลกนอย อยาให้ถึงน้บเบนแบบผาย!,ข่า สำหรำ)หญิงให้น้ง 



๔๓ 

พองาม น้งบนส่นเน้า ปลายเน้าดง มือทง์สองวางกวาที่ 

หนำขา ยกคํวฅํ้งํ๋ฅรง อย่าห่อไหล่ หรือยกไหล่ 

ยกมือขนประนมฅรงระดิบทรวงอก แล่วทอดมือที่ประนม 

นํ้นไปล่างหน้า ให้ปลายมือตาลงระดิบทํอ์งแต่ไม่ถึงหอย 

พรไมก”บโน้มน้วไปล่างหน้า แส่ว่ยกปลายมือกล”บขน'จน 

นืวน้วแม่มือท3งสองจรดหน้าผาก ลำดิวเฉพาะเหนือเอวเอน 

ไปล่างหล่ง ชายเอนมากกว่าหญิง หน้าเงยขั้นใน้ฅาอยู่ 

ระดิบนืวหํว่แม่มือ ระดิบของลำน้วในขณะที่มืออยู่ระดิบจรด 

หน้าผาก จะฅ็องเอนเล็กน้อย ไม่ใช่ด1งดรง แด่ไม่เอนจน 

หงายหรือแหงนแด่คอ ท่าเอนนั้ลำดวจะโกงควยเล็กน้อย 

ศอกจะกางออก ลดมือลงพรอมก*บโน้มดวกกับไปล่างหน้า 

ให้มือลงมาถึงระกับหน้าน้อง ปลายมือด่า 

ยกปลายมือขนในท่าประนม ปลายมือฅํ้ง์พรอมกบเลื่อนมือ 

ขั้นสูงระดิบอกและยกกัวขนดรง ทำเช่นนํ้สามครืงั้ แน้ว 

เปลี่ยนจากท่าน*งเบึนท่าหมอบ หรือท่าที่กำหนดใน้ 

1 1™,, .1.' , 

ห่างจากลาดพระบาทพอสมควร 

เสด็จพระราชดำเโณโดยลาดหระไ]าท 

น้ายืนเผา ๆ เมื่อเสด็จพระราชดำเนินผ่านก็ถวายความเคารพ 

ดามเพศ 



๔๔ 

ถ้านงเผ้า ๆ หากจะให1งคงามฅามประเพณีไทย ควรจะ 

ปฎบฅถ้งนื 

เมื่อเสด็จมาใกถ้ ผู้เผ้า ๆ หมอบ 

ขณะเสด็จ ๆ ตรงถ้ว กราบแถ้วหมอบอยู่จนเสด็จผ่านไป 

แลว จึงลุกขนนง 

หรือจะเพียงแฅ่กราบเมื่อเสด็จ ๆ ผ่านเท่านน ก็'ไม่ผิด 

เสด็จพระราขดำเนินโคยรถยมดร 

ใช้ยืนฅรง ถวายกำนับ วไเทยาห์ตถ์ กราบ หรือไหนั คาม 

ความเหมาะสมของสถานที่และการแค่งกาย 

การถวายความเคารพเมอมการบรรเลงเพลงสรรเส์รญพระบารม 

ยืนขนอย่างสุภาพแลวระวงตรง นันหนัาไปทางพระองค์ท่าน 

หรือพระบรมฉายาลกษณ์ ยืนตรงจนจบเพลง 

ถาเบนการบรรเลงที่ปรากฏพระองก ถ้องถวายความเคารพ 

ตามเพศ เมื่อเห็นพระองคครืงหนึ่ง เมื่อจบเพลงใหถวาย 

ความเคารพอีกก.รงหนึงแถ้วนึ่ง หรือเคลื่อนที่แถ้วแค่กรณี 

การถวายความเคารพเมอใคยมเสยงใ]ระโคม 

ยืนถวายกวามเคารพเฉพาะการประโคมเมื่อเสด็จุ ๆ ลง หรือ 

เสด็จ ๆ ออกและเมือเสด็จ ๆ กถ้บ หรือเสด็จ ๆ ขนเท่ๅนึ่นึ่ 

การทำความเคารพเมอมการบรรเลงเพคงเคๅรพ 

เพลงเคารพมี เพลงชาติ เพลงมหาลุกบ เพลงมหา'นัย และ 

เพลงคำนับ 



๔๕ 

ยนขึนอย่างสุภาพแลวระวงตรง เมื่อจบนํงหรือเคลื่อนที่ 

แล'วแค่กรณี 

ภารคลานยกของสองมอ 

ขาย 

ถือของสองมือในระคบหนำทีอง แขนท้งฉากกไ]ลำทีวไ;] 

กางศอก 

นงคุกเข่า 

ยกเข่าขางหนึงไปขางหนำ ทีวเฉยง พรอมกบวาคเท้าอก 

ขางหนึง ไปหาเท้าของเข่าที่ยกไป ปลายเท้าคง 

ทำเช่นน้สลบขางกนไป 

ระหว่างกลานลำทีวค1งครง ก่อนขางยกอก 

คลานถอยหท้ง 

ยกเท้าขางหนึ่งเฉียงถอยหท้งไป 

วาคเท้าอีกขางหนึ่งคามไปวางช่างเท้าของขาที่ยกไป 

ทำสลบท้นคลอคใป 

หญิง 

ถือของสองมือ 

ยกเช่าช่างหนึ่งค1ง 

ลากขาอีกช่างหนึ่งคาม 

เมื่อเข่าเสมอท้นลคลงพร8อีมท้นใท้เข่าที่คงถึงพน เข่าของขา 

ที่ลากมาอยู่สงกว่าพนเล็กนอย 



๔๖ 

ยกเข่าขางที่ไม่จรคพนไ.ปฃๆงVเนา และลากขาของเข่าทีจรค 

พนกามไป แล้วทำเช่นขางกิน ทำอย่างนีสลบกนไปให้ 

สมาเสมอไม่ทยุกชะง,กเบนคอน ๆ 

การคลานถอยหลง แบบเกินเข่า 

การคลา'แยกของมอเดียว 

เฉพาะหญิงเท่านน สำหรบชายกองยกของสองมือเสมอ ไม่ 

ว่าของจะเล็กหรือใหญ่ 

ถือของควยมือขวา ให้แขนกงฉากกบลำกิว 

กาวเข่าไปขำงหนำพร2อมกบลากขาอีกข่างหนึ่งกามไป 

มือซ้ายแกะพนอย่างหย่งมือ ( คือปลายนึ่วจรกพนผามือให้น 

พน) 

เมื่อเข่าเสมอกินท1งสองขำงแลวลคเข่าลงพห้อมกิน 

ปลายเท่าหรือปลายรองเท่ากองกงอย่เสมอ 

กำกรง หนำกรง 

ทำสม่าเสมอกลอกระยะทาง ไม่ทยกชะงำแบนกอน ๆ 

คลานถอยหล้ง แบบเกินเข่า 

การองของและรบไ]อง เมอผ้รับยน 

เกินเขำไปให้ใกล้ในระ ยะพอสมควร ย่อฅำลงส่งใหใเลํวไหว้ 

เมอผ*'ส่งและ,■ก้รับน''งบนเก้าออย่ก้วยก้น 

หนไปส่งใหํอย่างสุภาพ อย่าขำมผู้อื่น 

พอผรับนงเก้าอ ผู้:ส่งเดินเก้าไป'ส่ง 



ย่อฅัวส่ง หรือลงเข่าข้างหนึ่งส่ง แลวไหว้’ 

เมอผุ้1 รับ■แรกับพน 

เคินเขาไปในระยะพอสมควร น*งพับเพียบ เก็บเทา หรือ 

เดินเข่า'ไป,ใกล้พอสมควร แล’ว คลาน เข่า'ไป นั๋งส่งของ'ใหใเลว 

ไหว้’ หรือ 

วางของไหว้’เสียก่อนจึงส่ง แส่’วไหว้อีกกร1ง 

หมายเหตุ การส่งควรพัอมพัวส่งสองมือ ถ้าล่งมือเคียวควร 

น*งลงศอกแขนซ้าย ส่วนการแสคงความเคารพซ้นจะใช้ไหว้ 

หรือกราบ แส่วแต่อาวุโสของผ้รืบ 

การเข้าเผา ฯ รับ,//ระราขทานขอรพแฬิธการ 

(ใชไดินและย่อพัวรบพระราชทาน) 

เมื่อเซ้าไปถึงบริเวณที่ประพับ 

ถวายคำพับตามเพศ 

เดินเข้าไปใกส่พอควร 

ถวายคำพับตามเพศ 

ข่อเข่าซายลง ตงเข่าขวา 

เอางาน (การ“เอางาน” เบื่นการกระทำที่แสดงการถวาย 

ความเคารพ วิธีทำคือยกมือขวาขนไปทางหพัาใหใฉียงจาก 

พัวประมาณ ๔๕ องศา ปลายมือตรงน็วมือชิค แล*"วกระคก 

ปลายมือขน แส่วกลบที่เดิมเร็ว ๆ ต ครง ระว้งอข่าให้ส่วน 

ที่ยกขํ้นเลยขอมือไป เวลาทำเอางานเมื่อรบพระราชทาน 



๔^0 

ของ ไม่ใช่พอกร ะคกมือขั้นแลวก็ช่อ้นมือลงในลกษณะ 

หงายมือเพื่อร*บชองพระราชทานทีเดียว ทํอ์งลดปลายมือลง 

.ที่เค็มเสียก่อนแลํว์จึงช่อนมือ หรือแบมือร*บพระราชทาน ) 

ร*บพระ ราชทารเของ ( ลำเบี่,นของเล็กนอยร*บดีว่ยมือช'วา 

ลำเบ็!นของใหญ่ร*,บควยมือท8งสองช่าง โคยยกขํ้นเกือบจะ 

พรอมกับมือที่เอางาน ) ลุกขั้นถอยหล*งครึ่งลํวหรือเฅ็มลํว 

ถวายคำนับ 

เค็นถอยหกังประมาณสามลํว ถวายคำน'บ เดินฅามปกฅิ 

การเข้าเผา V รับพระราชทานVองตากประพถึร่ไทย ( ใช่กลานและหมอบ ) 

เมื่อเช่าโปถึงบริเวณที่ประทบ 

หมอบกราบ 

คลานลงมือเขาไปใกลํพระองค์ท่าน ระยะพอร*บชองไนั 

หมอบกราบ 

เอางาน 

ร*บพระราชทานของ 

คลานถอยหนัง 

เมื่อร*บพระราชทานของแล’วอย่าวางของ ฅ้องถือในนักษณะ 

เชิญแขนต1งฉาก 

การรับขอาหระราชทานพกผมอบ 

ในการรบของพระราชทาน ซึ่งผู้เบ็นประธานในงาน!,บนผู้ 

มอบ เช่นมอบราชอิสริยาภรณ์ญ็นลํน ฅามปกติในพิธีการ 



( 

เชนน เคยมาก ฅงโทะบูชาประคิษ0ฐานพระบรมรปเสมอ 

ผูรบจงถอเสมอนรบพ7ะราชทานจากองกพระมVเากษ็ฅริย์ 

เมอเขาไปรไ] ผู้รไพึงปฎิบทคงน 

ถวายกำนับพระบรมรป 

รบของพระราชทาน'จากผูมอบ ควยวิธยอเข่าขางบนึงรไ 

โคยไม่ฅองทำความเการพผู้มอบ 

เมือรบแลว ผู้'รบหนหนัาไปถวายกำนับพระบรมรู1)พี่ฤกรำ 

เกินถอยหลงกลบประมาณสามกํๅๅ จึงหมุนคำกส่ไเคินเนัๅพี่ 

ในการรบ ไม่ทองทา เอางาน ” แฅ่นัองเชิญของเหมือน 

รบพระราชทานจากพระหฅค์ 

การเข้าเผา ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายขอ] 

ทำไคสองแบบ เช่นเคียวกบการเขำเผ้า ๆ รบพระราชทๅน 

ของ 

ของทจะทูลเกลา ๆ ถวาย จะฅองวางบนพาน ถาเบนการ 

ถวายสองพระองค์ฅองแยกพาน พระองค์ละพาน เๅ2นแค่ 

เบนของเหญ ซงจะวางบนพานไม่ไค พานทีจะใส่ของจะ 

คองมืลินพาน ไม่จำเบนคองมืผำปูบนพาน แค่จะใช้ผา 

หรือลูกไม้คคขนาคเท่าลนพานวางบนลนพานก็เนั 

เพบผธการ เมื่อเขนปถึงบริเวณพี่ประทไ 

ถวายคำนับคามเพศ 

เคินเขาไปใกลพอสมควร 

๗ 



๔๐ 

ถวายคำนับฅามเพศ 

ย่อเข่า1ซ้าย คงเข่าขวา 

ทูลเกลำ ๆ ถวาย โคยยกพานที่กอพานควยมือทั้งสองขำง 

และนอมฅำเล็กนัอย 

ลุกขนถอยหนังครึ่งกำวหรือเค็มกำว ถวายคำนับ เคีนถอย 

หนังประมาณสามกำว ถวายคำนับ 

เคินคามปกคิ 

แบบไม่เบนใเธการ 

เมื่อเขำไปถึงบริเวณที่ประนับ 

วางของขำง ๆ หมอบกราบ 

คลานแบบกลานยกของเขำไปใกลพระองค์ 

ถวายของสองมือ 

ถำถวายนัวยมือเคียวใช้มือขวา หมอบลงศอกแขนซ้าย 

วางพานลงขำง ๆ กราบ 

คลานถอยหนังกนับ 

3 วบรวบปี!ๆ มารยาทไทย ของ หม่อมหลางบย์ มาลากล 

คู่มอปฎิบฅทิธต่าง ๆ ของ กองวัฒนธรรม 

การเคารท ของ อาจารย์สวัสด พินิจจันทร์. 



ประภาศ 

ให้ใชแขนการศึกษาแห่ง1(าต็ ทุทสส่คราช ^๒๐ 

ภมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

พระบาทสมเด็จพระปรมิ,นทรมหาภูมิ'พลอคลยเดช มีพระบรม- 

ราชโองการโปรดเกลา ๆ ให้ประกาศว่า 

โดยที่สภาการศึกษาแห่งชาติ พิจารณาเห็นว่า แผนการศึกษา 

แห้งชาติ พุทธศกราช ๒๕๐๓ และแผนการศึกษาแห้งชาติ ฉบบ 

ที ๒ พุทธศกราช ๒๕๑๒ ไม่อาจสนองความตองการอนจำเบนของ 

บังคมไทยใน.บัจจุบันไดอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเบนตองปริบปรุง 

แผนการศึกษาแห่งชาติให้สนองความตองการและการเปลี่ยนแปลงใน 

บังคมที่เบนอยู่ในมึจจุบน เพื่อสามารถอบรมพลเมืองให้ตระหนกและ 

เห็นคุณค่าของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอนมืพระมหา 

กบัฅริย์เมึนประมุข มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบนหบัก 

ยึดเหนี่ยวจิตใจของพลเมืองทุกกน ให้มืความสำนึกในกวามเมึนไทย 

ร่วมกน ให้มีความภาคภูมิใจในวฌนธรรมไทย รู้จํกใช้สิทธิเสรีภาพภาย 

ในกรอบแห่งกฎหมาย ตระหนกถึงหน,าที่และความร'บผิดชอบของประ- 

ชาชนทีฅองรกษากวามมนกงปลอดบัยของประเทศชาติ เการพยึดมน 



เ2ว 

ในหลกธรรมของศาสนา เทีคทูนพระมหากษฅริย์ ธำรงรกษาถ่ายทอก 

และพพิมนามรคกทางศึลปวำมนธรรมของชาคิให่มนคงยงยืนคลอคไป 

คงนน สภาการศึกษาแห่งชาคุจึงเสนอแผนการศึกษาแห่งชาฅ พุทธ- 

ศกราช ๒๕๒๐ เพือให่เบนแนวทางในการวิคการศึกษาของรำ! ซึ่ง 

คณะร^มนฅรีไค้พิจารณาใหกวามเห็นชอบแล8ว 

จงมีพระบรมราชโองการ1ให้,ใชโเผนการศึกษาแห่งชาฅิ พุทธศึกราช 

๒๕๒๐ และแผนภูมิการศึกษา ท่ายพระบรมราชโองการฉบํบน คงแค่ 

วนที่ ๏ มิถุนายน พุทธศกราช ๒๕๒0 เบนคนไป เวนแค่กวามใน 

หมวก ๓ เฉพาะทีเกียวกบระบบการศึกษา คามแผนภมิ ท่ายพระบรม 

ราชโองการฉบบนี ให็ใชม่งศึบฅงแค่บการศึกษา ๒๕๒© เบนคนไป 

และใหจคใหบวิบูรณคามแผนนีไม่ช2ากว่ๅวินสนบกๅรศึกษๅ ๒๕๒๕ 

ประกาศ ณ วนที ๓© มีนาคม พุทธศึกราช ๒๕๒๐ เบนบี่ที่ ๓๒ 

ในรชกาลบจจุบํน 

ผู้รบสนองพระบรมราชโองการ 

ธานินทร็ กรํขวิ!ชขร 

นายกรำ!มนกรี 



หมวด อ 

ความมุ่งหมาย 

ฅามนข!แห่งแผนการศึกษ-าแห่'ชาฅิฉบบนี การศึกษาเบนกระบวน 

ทารค่อเนองกนคลอคชวิฅ เพอมุ่งสรทํงเสริมคุณภาพของพลเมืองให้ 

สามารถคารงชวิฅและทำประโยชน์แก่สิงคม เคยเนนการศึกษาเพื่อสร*'าง 

เสรมกวามอยู่รอคปลอคภย ความมนกง และความผาสุกร่วมก่น 

ในสงคมไทยเบนประการสำกญ ความม่งหมายของการคึกษามีคงน็ 

๑. ให้มีความเคารพในสิทธิและหน์ๅที่ของคนเองและของผู้อื่น 

มีระเบียบวนย มีความเคารพและปฏิบีฅคามกฎหมาย ศาสนา และ 

หลกธรรม 

๒. ให้มีความเขาใจแล ะกระหือรือร่นที่จะมีส่วนร่วมในกา-:ปก- 

ครองประเทศ ตามวิถีทางประชาธิปไตยอนมีพระมหากษัตริยเบนประ'มุข 

ยึดมีนในสถาปนชาติ ศาสนา พระมหากปฅริย์ 

๓. ให้มีความรบผิดชอบต่อชาติ ต่อทองถีน ต่อครอบคร่ว 

และต่อฅนเอง 

๔. ให้มีกวามสำนึกในการเบนคนไทยร่วมก้น และการเบนส่วน 

หนึ่งชองมนุษยชาติ มีความรกชาติ ตระหนกในความมนคงปลอดภโ) 

ของชาติ และการมีส่วนร่วมในการบองกันประเทศ 

๕. ให้มีความยึดมั่นและผดุงความเสมอภาค ความสจริก และ 

ความยติธรรม 



๕๔ 

๖. !ห้มีบุคลิกภาพท็เคี มีสุขภาพ และอนามโ] สมบูรณ์ทงทาง 

ร่างกายและจิกใจ 

๗. ให้มีกวามขยํนหม่นเพียร มีกวามสามารถในการประกอบ 

อาชพ และการจบจ่ายใชั๊สอยอย่างประหยก ฅลอคจนการร่วมมือกน 

ประกอบกิจการและธุรกิจฅ่าง ๆ โคยชอบควยกฎหมาย 

๘. ให้มีความสามารถในการกิคฅ่อทำกวามเขำใจและร่วมมือซึ่ง 

กนและกน รู้จกการแสวงหากวามจริง มีก'วามกิคริเร่เมสร่างสรรค์ รู้จุก 

แก้บญหาและขอขคแยำควยสกิ บญญา และโคยก้นกิวิธ 

๙. ให้มีความรู้ กวามเขำใจ และเห็นกุณค่า'ใน'วิทยาการศิลป 

วณนธรรม ธรรมชากิ สี่งแวคก้อม และทรํพยากรของประเทศ 

หมวด ๒ 

แนวนโนบายการศกษาชองรฐ 

@0. ร^พึงส่งเสริมและบำรุงการศึกษา โคยถือว่าการศึกษามี 

ความสำค*ญในอนคบสูงยงแห่งกจการของรำ 

การฬัระบบการศึกษาเบนหนำที่ของทุ้เโกยเฉพาะ 

การฬการศึกษาท*งปวงย่อมอยู่ภาย'โห่การคๅบคุมคแลของรํริเ 

ต®. รวพึงรคการศึกษาภาคบงคบให้ที่,ๅถ็งบริบูรณ์ สำหรํบสถาน 

ศึกษาของรํรและของทองถึนจะฅองจํกให้ปล่ๅ 

@๒. สถานศึกษาพึงให้กวามเสมอภากแก่บุคคลในกๅรเข'ๅรํป 

การศึกษาตามความสามารถของบกกลนน ๆ 



๕๕ 

การศึกษาทีมใช่ภาคบํงศึม ร่ำพึงวางมากรการที่เหมาะสม เพื่อ 

ใหบกกลมโอกาสไครบการศึกษ-!โกยเ'ท่าเที0มอน ทะงนื ภายใก่ขอบเขก 

ทีรำกำหนคและกามสกิบญญาความสามารถ 

ไนการจคการศึกษา รำพึงสนไสนุนให้การศึกษาของแก่ละสถาน 

ศึกษามีคุณภาพทีคเทียมกน ไม่ว่าสถานศึกษานํ้นจุะคงอยู่ ณ ที่โค 

๑๓. รำพึงจคให้สาระและกระบวนการเรียนรู้ครบถวนและกลม 

กลืนกน ระหว่างความเจริญงอกงามทางกณธรรม จริยธรรมและ 

บญฌา กบความเจริญทางว่กถ และระหว่างกวามเจริญงอกงามทาง 

ร่างกายและจิกใจ ที่งน์ เพื่อการกำรงชีวิกที่สมบูรณ์กามสภาพการณท 

เปลี่ยนแปลงอยู่ฅลอคเวลา 

รำพึงจิคการศึกษาให้ประชาชนชาวไทยทุกคนสามารถไชภาษา 

ไทยไคใบนอย่างคีในการกิคก่อทำความฟ้าใจกน 

ร่ำพึงจ,คให้มีความประสานก่มพึนธ์ระหว่างการศึกษาในระบบ 

โรงเรียนกบการศึกษานอกโรงเรียน รวมที่งให้มีภากปฏิบกที่เหมาะสม 

ก็บการเรียนรู้ในแก่ละระคบและประเภทการศึกษา 

๑๔. รำพึงเร่งจิคและสนไสนุนการศึกษานอกโรงเรียนใน 

ลกษณะค่าง ๆ เพื่อเบคโอกาสใหบุคคลไค้มีโอกาสไค้รไการศึกษากลอค 

ชีวิฅ โคยเฉพาะอย่างยิงเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่ใม่มีโอกาสศึกษาไนระบบ 

โรงเรียนเบนอไเดไแรก 

๑๕. รำพึง'จกและสนบสนุนผู้ยาก'ให้ ผู้มีความ ผิคปกกิทาง 

ร่างกาย จิกใจหรือก่งคม และผู้คอยโอกาสทางการศึกษาให้ไค้ร่บการ 



๔๖ 

ศึกษาโคยทํวถึงกน 

๑๖. รำเพึงเร่งจำไและสนโาสนุนการอบรมเลยงคูเคึกโนว็ยก่อน 

ประถมศึกษา โคยร่^จะสนํบสนุนให์ทองถี่นและภาคเอกชนจํคใหมาก 

ที่สุค สำหรไ]การฬัการศึกษาระคไ]นของรฐจะจคทำเพียงเพื่อเบนคัว 

อย่างและเพื่อการคนกวาวิคัยเท่านน 

๑๗. รำเพึงจคและส่งเสริมการะ]ธยมศึกษา เพื่อประกนความ 

เสมอภาค'ในโอกาสที'จะเขารบการศึกษา'ในระคับนของพลเมีฎว โดยจำ) 

ให้สอคคลองและสนองความค,องการทางเศวษ^กิจุนละสํงคมของ 

ประเทศ คลอคจนให้มประสบการณในการทำงาน 

๑๘. รำพึงจคการใหสถานศึกษาระคไอุคมศึกษาม่ลิสวะในฤๅร 

คำเนินการภายในและมีเสรีภาพทางวิชากาว โคยไม่ขำ)ค่อวะเทียบ ขฏ 

บงคับ แนวนโยบายของรำ และกฎหมาย เพื่อให้มีประสิทธิผลใน 

การสนองความคองการของปวะเทศ 

๑๙. รฏีเบนผูจคการ ผกทคครทุกวะคบ และพงคำเนินกาวผลิค 

ครูเพอใหสถานศึกษาค่าง ๆ มีครูผู้สามารถใหกาวศึกษาไคัผลสมพูวณ์ 

สมความม่งหมายคามแผนกาวศึกษาแห้งขๅคิ 

ร^พึงใชมาครการพิเศษ คัคเลือกบุกกลที่จะเขำศึกษาคัๅนกาว 

ผึ'กหํดกรู ทงน็ เพื่อ,ให้'ใค1บุคคลที่3มติบญญา ความเหมาะสมแล5ฏื 

ความสามารถที่จะเบนกร 

๒0. รฐพึงสนบสนนการอาชีวศึกษาอย่างกว‘'-1งขวๅง และษสอค 



๔ ๓) 

เขาไวในการศึกษาทุกระดบ และที่จุดเบ็นเอกเพศตามกกามว่าเษ็1น 

ทงนโคยมุ่งเน้นความรู้ความสามารถ ด่านเกษตรฦรวม1เละอุฑสาVIกรรม 

ท้สนบสนุนการเกษตรเบึนสำคํน์เ 

๒®. รัฐพึงวางมาตรการและด่ๅเทีนๆๅ71พื่ฏให้บุกคลในน้อน้น'เด่ 

ม เอกาสเขาศกษาตามค'วามฅองการและความจุๅเบึนของที1)งลิ'น พึงน 

โคยมขอผูกพนว่า วะคองกลบไปด่าเนินกิจการอนเบ็นประโยชน์แด่ 

ทองถี่น 

๒๒. ริฐพึงจคให้มีเอกภาพ,ใน'นโยบายการบริหารกๅรศึกษา และ 

ใ/)ยคVเลกการกระจุายอานๅจุก 1รบร!/)ารการศกษๅ โคยพงจุคระบษและ 

กระบ านการบรหารการศกษาใหสอคคลอรกษระบบการปกกรอง ระบษ 

เศรษ^กจและระบษสงคมชอรประเพศและทอรกน ทรน ทีง?)ๅเนน 

การมอบป1นาจแลVกระจุายอ เนาจุการบรนารการศกษาตามชนตอนาๆ 

เหมาะสม 

๒๓. ริฐพึงระคมเลือกสรรทรพยากรจุากแหล'ห้าง ทุ พึงจุๅกริว่ 

ทองลน เอกชน และผู้รบการศึกษา มาใช้ในการจุดการศึกษา หาว่นึ 

การจุคสรรทริทียากรเพื่อการศึกษาโดยคำนึงกิงความเสมอภากวะหว่าง 

ทองกินและสถานศึกษาเพื่อให้กิคประโยชน์สูงสด 

ริฐพึงใหทุนเล่าเรียน และหามาตรการอื่นช่วยเหลือผู้ยากไร้ 

ให้ได้รบการศึกษาตามควรแก่อํตภาพ 

๒๔. ร่ฐพึงเบี่ดโอกาสให้เอกชนร่วมริบภาวะจุดการศึกษาได้ภาย 

ในขอบเขฅที่ร่เกำหนด แต่ร้รู่เจุะตองดแล'ให้สถานศึกษาชองเอกชน 

๘ 



๕๘ 

ทุกระคบ ทกประเภท ทะงที่จคเบ็่นการศึกษาในระบบโรงเรียนและ 

นอกโรงเรียน คำเนินงานให,สอคกลองกบ นโยบาย แผนงาน และ 

โครงการทางการศึกษาของชาติ ทงนื การศึกษาทีเอกชนจคนั้นจะคอง 

ไม่แสวงหาผลกำไรเกินควร 

๒๕. รฐพึงส่งเสริมการทคลองและการวิจยทางการศึกษาเพื่อจะ 

ไค้นำผลไปใช้ในการปรนัปรุงการศึกษาใหเหมาะสมอย่เสมอ 

๒๖. ร3พึงสนับสนุนให้มีการผลิฅฅำรา บทเรียน และเอกสาร 

ทางวิชาการอย่างกวางขวาง ทีงนิ 'คยไม่ข็คฅ่อวิฒนธรรมไทย ระเบียบ 

ขอบงคบ และกฎหมาย 

๒๗. ร^พึงดำเน้นการในทุกวิถีทางเพื่อใหสถาบีนครอบคริๅมี 

บทบาทหนาทีและความรบผิคชอปในการฎบรมเลิยงคูเค็กและยาวชน,ให้ 

เบนพลเมองคี มีคุณภาพ และคุณสมบคเหมาะสมกบๅญนธรรมและ 

เอกลกษณ์ของสงคมไทย 

หมวด ต 

ระบบการศกษๅ 

๒๘. การศกษาคามนยแหงแผ,แกๅรคเๅษๅน เบนลิงทีจะคอง 

จคทาฅอเนองกนคลอคชๅค ทงการศกษา‘นระบบไรงเรียแ และการ 

ศึกษานอกโรงเรียน 

การกาหนคระบบการคกบๅคงกลารวิ]ๅงติน 

ขางทายน้ 

ให้ใช่คามแผนภูมิ 



๔๔ 

๒๙. การศกษาแป่งออกเบัน ๔ ระคบ คอ ระคบก่อนป';ะถม. 

ศึกษา ระคบประถมศึกษา ระคบมธยมศึกษา และระคืบอคมศึกษา 

การจดการศึกษาระคบประถมศึกษา ม้ธขขศึกษา และอุดมศึกษา 

โห้จดเนั้อหาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้มีประโยชน์ครบถไนใน?ๅวิ 

พุกระคบ เพอให้ผู้สำเร็จการศึกษาแค่ละระคืบสามารถคำรงชีพได้ควย 

ความมํนใจในความรู้ความสามารถชองฅน 

การจคการศึกษาในทุกระคืบ จะฅองมุ่งให้ผู้เรียน กิดเบ่น ทำ 

เบ่น รู้จ*กแก้บญหา ริกการทำงาน และสนใจที่จะมีส่วนร่วมในภารกิจ 

ของส่วนรวมตามวิถีทางของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอนมี 

พระมหากษัตริย์'เบ่นประมุข มีความยึดม,น,ในสถาปน'ชาติ ศาสนา พระ 

มหากษัฅริย์ มีระเบียบวินํย มีว*ฌนธรรมและศีลธรรม รู้จ*ก,ใช้สิทธิ 

และหนำที่ภายในขอบเขฅแหงกฎหมาย 

๓๐. การศึกษาระคไ)ก่อนประถมศึกษา เบ่นการศึกษาที่มุ่งอบรม 

เลยงดูเด็กก่อนการศึกษาภาคบังคบ เพื่อเตรียมเด็กให้มีความพริอ่ม 

ทุกด้านดีพอที่จะเข้ารไการศึกษาต่อไป 

การจ*คสถานศึกษาระคไก่อนประถมศึกษานํ้นํ อาจจดเบ่นการ 

ศึกษาในระบบโรงเรียนหรือการศึกษานอกโรงเรียน โดยอาจจดเบ่น 

สถานรบเลยงคูเด็ก ทรือศูนย์เด็กปฐมว”ย และในบางกรณีอาจจ'คเบ่น 

ชนเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาลก็ได้’ 

๓®. การศึกษาระคไประถมศึกษา เบ่นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียน 

มิความรู้ความสามารถข1น์พื่นฐาน และให้สามารถคงสภาพอ่านออก 



๖อ 

เขยนใค คคคำนวณไค้ มีความสามารถประกอบอาชีพคามควรแก่วย 

และความสามารถไค้ และสามารถคำรงคนเบนพลเมืองคีในระบอบการ 

ปกครองแบบประชาธิปไฅยที่มีพๆ[ะมVเากษฅริคีเบนประมุข 

การจคสถานศึกษาระกบประถมศึกษาพึงจุ)คเบแคอนเคียๅคลอค 

ใช้เวลาเรียนประมาณ ๖ บ 

๓๒. การศึกษาระคบมธยมศึกษา เบนการศึกษาหลงระคบ 

ประถมศึกษา มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ที่งวิชาการและวิชาชีพที่เหมาะสม 

กบวย ความคองการ ความสนใจ และความถนค ' เพื่อให้แค่ละ 

บุคคลเขา'ใจและร้จกเลือกอาชีพที่เบนประโยชน็แก่คนเองและสงคม 

การศึกษาระคบนีแบ่งออกเบน ๒ คอน คือ มธยมศึกษาคอนก็น 

และมธยมศึกษาคอนปลาย ใชีเวลาเรียนคอนละประมาณ ๓บ ในคอน 

ขนพึงให้ผู้เรียนไคเลือกเรียนกลุ่มวิชาการและวิชาชีพคามกๅๅมลนัค 

และความสนใจอย่างกวางขวาง ในคอนปลายพึงให้ผู้เรียนไคไน8พึกๅร 

เรียนกลุ่มวิชาที่ผู้เรียนจะยึคเบนอาชีพค่อไป 

๓๓. การศึกษาระคีบอุคมศึกษา เบนการศึกษาหลำระคีบมำยม 

ศึกษาคอนปลาย มุ่งพฃนาความเจรญงอกงามทางสฅิบญญาและคๅๅม 

คิค เพื่อความกาวหนาทางวิชาการ มุ่งสรีางสรรค์กำลงกนในระคบ 

วิชาการและวิชาชีพชนสูง เพื่อพัฒนาประเทศ และมุ่งพัฒนากนให้ 

เบนผูทมคุณธรรม จรยธรรม มความรูและเขาใจในศิลปวฒนฐรรม 

เพอใหสามารถคาเนนชวคอนมคุณคาแกบอคล สงคม และประเทศชๅคิ 

กา 1)วิคสถานศกษาระคบอคมศกษา อาจจคเบนรปวทยาลย 



๖๑ 

มหาวิทยาลย หรือสถาบันเฉพาะอย่างก็ได้' และอาจุจุติในรุปที่ใชีสื่อ 

การเรยนในลกษณะตาง ๆ 1ดยผู้เรยนไมรำเบนดองมๅเรยนในสถาน 

ศึกษากไตั 

๓๔. การจดการศึกษาแค่ละระตับอาจจดในตักษณะและประเภท 

ค่าง ๆ ตามความเหมาะสมกบความต้องการบันรํๅเธ็]นของสังอมไทย 

การศกษาลกษณะและประเภทค่าง ๆ ไค้แก่ การผืกหํคคร การ 

อาชีวศึกษา การศึกษาวิชาชีพพิเศษ การศึกษานอกโรงเรียน การ 

ศึกษาสงเคราะหและการศึกษาพิเศษเบ็่นบัน 

๓๕. การผึกบัคครู เบนการศึกษาทีมุ่งสรไงครูใบัสามารถปฎิบ้ต 

ฅน และทำหนไทีฌ็นผุ้ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และพิฒนาการโคยรอบ 

ทานขนในตัวผู้เรียน เบ็1นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม ในระตับที่วิญฒูชน 

จะพึงปฏิบดได และมีลกษณะทีสอดคลองตับวฌนธรรมไทยและระบอบ 

การปกครองแบบประชาธิปไตย บันมีพระมหากษตริย์เบ็นประมุข 

ยึดมนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัฅริย์ ท1งในแง่บุคลิกภาพ 

ทวิไป ความสมพนธ์ต่อศิษย์ และบทบาทต่อสังคม 

การตัดการผึ1กหดกรู เบ็!นการศึกษาระตับอุดมศึกษา แค่บัามีความ 

รำเบน สถาบนลึกห'!ดครูอาจจดหสักสูทร'ใน'ระตับทื่ฅากว่าอุดมศึกษา 

เพื่อผลิฅครูตามความต้องการของทองถนตัวยกเตั 

๓๖. การอาชีวศึกษา เ'บนการศึกษาวิชาชีพที่มุ่งผลิตกำบังคน 

ในระตับต่าง ๆ บัน ตามความต้องการชองทองถนและสังคม 

การศึกษาวิชาชีพในระตับบ่ระถมศึกษา มุ่งผี่กให้ผู้เรียนเกิดมี 



๖เ20 

นิสโ]รกการทำงาน สามารถนำความรู้จากบทเรียนและการทำงานใน 

โรงเรียนไปใช้ในชีวิฅประจำวนไค้ 

การศึกษาวิชาชีพในระคำมีธยมศึกษา มุ่งผึ1กใใช้ผู้เรียนมีประสบ 

การณ์ มีความรู้ความชำนาญที่สามารถจะนำไปใชำฏิบ!ๆและประกอบ 

อาชีพไคจริงอย่างหนึ่ง หรีอเพื่อให้รู้แนวทางทีจะศึกษาเพมเฅิมคาม 

ความถนคและความสนใจของแค่ละบุคคลอีกอย่างหนึ่ง การจำสถาน 

ศึกษาอาจจครวมอยู่กบโรงเรียนมีธยมศึกษาโคยทวไป หรือจำเบน 

เอกเทศโคยเนำการผกทกษะในระคำก็่งผีมอและคำผี,มือ 

การศึกษาวิชาชีพในระคำอุคมศึกษา มุ่งผกวิชาชีพในระคำสง 

เพอ เห้มีความสามารถและมีความชำนาญเฉพาะอย่าง สอคคลองสไ]- 

พนธกบการพโมน'าฅลาคแรงงาน การจำสถานศึกษาอาจจำเบนสถๅบน 

เฉพาะอย่าง จำรวมอยู่ในวิทยาลย หรือจำในมหาวิทยาล่ยก็ไค้ คาม 

ความเหมาะสม 

การศึกษาวิชาชีพพิเศษ เบนการศึกษาที่มุ่งเพื่ออบรมการอาชีพ 

'บางอย่างที1ฅองการผึ1กฝนพิเศษแค่เยาว์ๅย และเบนเวลานาน เช่น 

นาฏศลบและคนครเบนคน การจคการศึกษาอาจจคคงเบนสถาบำเ 

เฉพาะ หรือจคเพื่มวิชาชีพเค้าในหลกสูครปกค่ โคยให้มีระยะเวลา 

เรยนคาง ๆ กน คามความจำเบ็นแห่งมๅครจำนวิชาชีพพิเศษน1น บุ 

การศึกษาวิชาชีพในการศึกษานอกโรงเรียน มุ่งให้ผู้เรียนมีโอกาส 

ผึกอาชีพระยะสน เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพที่ตองก-เรน ทรีอ 

เพอผึกเพื่มเฅิมในส่วนที่ขาด,ในอาชีพที่กํๅล่งประกอบการอย่ หรีอที่จุะ 



'๖๓ 

ประกอบการท่อใปใหสมบูรณ หรือเพื่อสามารถประกอบอาชีพนน ๆ 

ใค้คีขน 

๓๗. การศกษานอกโรงเรียน เบนการศึกษาที่จดขนนอกเหนือ 

ไปจากการศึกษาในระบบโรงเรียน ไม่ว่าการศึกษานํ้นจะจํดขนเบึนกิจ 

กรรมการศึกษาโคยเฉพาะ หรือเบึนส่วนหนึ่งของกิจกรรมอื่น เพื่อ 

มุ่งให้รู้จกแก้บญหา ผี1กอาชีพ หรือพํฌนาความรู้เฉพาะอย่าง ฅาม 

กวามฅองการและความสนใจของพลเมือง 

๓๘. การศึกษาพิเศษ เบนการศึกษาที่จ'ค'ให้!แก่บุกคลที่มีลก์ษณะ 

พิเศษ หรือผิคปกฅิทางร่างกาย สฅิบัญญา หรือจิฅใจ อาจ'จ้ค์เบ็นสถาน 

ศึกษาเฉพาะ หรือจคในโรงเรียนธรรมคาก็ไห้คามความเหมาะสม 

๓๙. การศึกษาสงเคราะห์ เบนการศึกษาที่มุ่งจดให้แก่บกคล 

ที่ห้เจำเบ็่นห้องให้การสงเคราะห์เบนพิเศษ ทงนั้ เพื่อมุ่งให้เกิดความ 

เสมอภาคทางการศึกษาแก่ผู้ยากไห้ หรือผู้ที่เสียเปรียบ'ทางการศึกษา 

ในลกษณะค่าง ๆ โดยอาจจ'ดเบนสถานศึกษาเฉพาะ หรือจ*ดรวมใน 

โรงเรียนธรรมคาก็ให้ฅามความเหมาะสม 

๔๐. การศึกษาภาคห้งคบ ได้แก่การศึกษาที่มีกฎหมายบ’งห้บ 

ให้ทุกคนเรียนอยู่ในโรงเรียนจนกว่าจะพํนเกณฑบังคบ 

การกำหนดอายุฟ้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังห้บ ทองอื่นแค่สะแห่ง 

จะกำหนดขนให้เหมาะสมก*บสภาพการณ์ของห้องอื่นและความพห้อมของ 

เด็กในแก่ละห้องอื่น แก่ตองไม่บ*ง์ห้บเขาเรียนก่อนอายุครบ ๖ บึ๋บริบูรณ์ 

และไม่ห้ากว่าอายุครบ ๘ บี่บริบูรณ์ 

ร’^พึงเร่งจ*ดการศึกษาภาคบังห้บดามแผนน้ไห้ห้าถึงทุกห้องอื่น 



หมวด 

การบริหารการศึกษา 

๔๑. เหส่วน'ราชการหรือหน่วยงานทํ้งของรฐ ของทองถี่น ของ 

เอกชน และของค่างประเทศฅามพนธกรณีระVเว่างประเทศที่'รบผิคชอบ 

เกยวกบการจคการศกษๅในประเทศ'[ทยซึงฎย่ในคๅๅมฦๅแลของ 

กระทรวงศกษาธการ วิคการศกษาให้สอคคลองกํบแผนกๅรศึฦษๅ 

แหงชาฅ นโยบาย แผนงาน โกรงการ ขอบงค้บและระเบียบค่าง ๆ 

‘ทIกยวกบการศกษๅทกระทรวงศกษาธิกๅ7ก็ๅร|เนด และใหกระทรวง 

ศึกษาธิการมีหน้าที่ฅรวพราและใชมาฅรฤๅ7อนสมกวร‘[1^วนราชการ 

และหน่วยงานน้งกล่าวปฏิบัตตามน้ยแที่งฐฎฤๅหนคน 

- ส่วนการจดการศึกษาระคบอุดมศึกษา ใหสถานศึกษามีเสรีภาพ 

เนการคาเนนงานดานวชาการ โดยไม่ขดต่อนโยบายแผแงๅ'แแล.โครง. 

การคาง ๆ คูองรด) ทงน ไหองุเในกวามกวบกมคูแลชอง7^คามริฐีก-เร 

ที่กฎหมายกำหนด 

การศึกษาเฉพาะกิจหรือเฉพาะบุคคลษๅงฦลุ่ม ไม่ๅๅจุะน้]นก7น้ 

เด หรอเคยกฎหมายเดกคาม จะคองจคโดยประสานงานน้บค7.พ7ๅง 

ศึกษาธิการหรือทบวงมหาวิทยาสรของ7ฐ เพี่อไหการจดการศึกษาทก 

ระคบ ทุกประเภท ทุกสงกด [นประเทศไทยสอดคล้องล่มพัแธิก็"น 

คามนโยบาย แผนงาน และโครงการต่าง อุ ชอง7'ทุ 



๖๕ 

๔๒. สนบสนุ'น,ให้มีการสรรหาผู้'ปกครองและคว!I;ทนประชาชน 

ทว!ป เขารวมบรหารการศึกษาเนทองอิน โกยไค้รบการแฅ่งฅํงเบน 

กรรมการ[นองคคณะบุคคล เพือคแลควบกุมนโยบายการบรหารการ 

ศกษา[นระคบคำกว่ากุคมศึกษา เหสอคคลองกีบนโยบายการศึกษาขฎร 

ชาฅิและกวามฅองการอนจำเบน'ของทองลื่น 

๔๓. ใพ้ดระบบบริหารงานบุคคลผ่ายการศึกษาไห่'สอด(ๆล็ฎงดิบ 

ระบบบริหารงานบุกกลของทางราชการ และสนบสนฺนกวามกาวหนำ 

1นอ'าชีพแก่บุกลาการทางการศึกษาชองริฐและของท้องถ็่น และให้มี 

สถาบนวิชาชีพทางการกึกษา เพื่อควบคุมส่งเสริมมาฅร^านและจริย- 

ธรรมของผู้ประกอบอาชีพ อีกทงทำหนำที่พิทกษ์สิทธิฅามกฎหมายของ 

บุคลากรทางการศึกษาท1งของรฐ ของห่องลื่น และของเอกชน ทงั้นั้ 

ฅามบทบญญํฅแห่งกฎหมาย 

๔๔. ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนใหมีกวามกส่องคิวในการบริหาร 

และการพํฌนาทางวิชาการภายในขอบเขตแห่งกฎหมาย 

หมวด 8 

มาตรจานการศกษาและการส่งเสริมความกาวหนำทางวิชาการ 

๔๕. ให่ขิดวางหลกการและมาตรการปริบปรุง ส่งเสริมมาตร- 

ฐานการศึกษาโนสถานศึกษาของรฐ ของห่องถี่น และของเอกชน 

ไม่ตากว่าระดิบที่กำหนด 

๙ 



'๖๖ 

การจกและการพฒนาเนอหาสาระและกระบ'วนการเรียนรู้ฅลอค 

จนการวดและประเมินผลการศึกษา ฅไ)งส่งเสริมให้ทองลื่นร่วมริบผิค 

ชอบคามหลกการ และแนวทางที่ริฐกำหนค โคยให้เหมาะสมและสอค 

คลองกบกวามกองการอนจุ0าเบนของทองลื่น ของประเทศชาฅิ และ 

ความกาวหนาทางวิชาการ แด่ร2(อาจวํดและประเมินผลการศึกษาเอง 

ไคยกรง 1นแด่ละระดบ แด่ละประเภทก็ไต่' ที่งน้ เพื่อรกษาคุณภาพ 

ของการศึกษาและกามกวามจำเบนแห่งสภาวการณ์ 

๔๖. ใหจคสรรวสคุ อุปกรณ์ทางการศึกษา กลอคจนคิคหาวิธี 

การและเทกโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการศึฦษาอย่างเหมาะสมแด่ 

สภาพทองกิน เพือส่งเสริมความเท่าเทียมกนในคณภาพของการศึกษา 

ทํงทีจดในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

๔๗. ส่งเสริมและสน!;สนนใท่หน่วยงานทางการศึกษา โคย 

เฉพาะอยางยงสถาบนอุคมศกษาทำการวิ'จยและเรีย!!5รยงคำราเทือกวาม 

กาวหนาทางวิชาการ และการพฌนาคานค่าง คุ 

๔๘. ส่งเสริมให้สถาบนการศึกษาทีงๆองริ1 ของทองลื่น และ 

ของเอกชน ไคร่วมมือกนส่งเสริมมากรฐานการศึกษา 

๔๙. สงเสริมใหสถานศึกษาจํคบริการทางวิชาการอ'นพอเหมๅะ 

แกขดความสามารถของสถาบนนน คุ ให้แด่สงคม นอกเหนือ 

ไป'จากการใหการศึกษาแก่ผู้ทีมิโอกาสเขารบการศึกษๅ1ในสถๅห้น่นน คุ 

กามปกฅิ 



'๖(^ 

V?มวคที่ ๖ 

ศิลปะ วฒนธรรม จริยธรรม พลานา!]ย 

สภาพแวดล้อม แล?:กิจกรรม!ยาวชน 

๕๐. ร้ฐพิงจดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างและก่อให้ถ่ๅก(ๆๅๅมสํๅนึก 

ในคุณค่าชองศิลปะ ว*ณนธรรม จริยธรรม ศาสนา คลอยจน 

ขนมธรรมเนียมและประเพณีอนดีงาม รวมท1งสถานที่และวํติถุห้นศึค่ๆ 

ทางประวฅศาสตร์ 

๕®. รฐพึงจดการพลศึกษาในทุกระคบการศึกษา และพึงร้คให้ 

แก่ประชาชนท'วไปค้วย เพื่อเสริมสร้างและให้เกิดความสำนีกในคุณ 

ค่าของการกห'า สุขภาพ อนามย และกิจกรรมการพ"กผ่อน 

๕๒. ร่ริเพึงจดการศึกษาเพอเสริมสรางและก่อให้เกิดความสำนึก 

ในคุณค่าและการอนุรกษ์ทรพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดลอม 

ฅลอคจนเร้าใจในเรื่องประชากรศึกษา 

๕๓. รฐพึงสนมสนุนกิจกรรมเยาวชนและจดการศึกษา เพื่อส่ง 

เสริม'เหโยาวชนมีบุคลิกภาพที่ศึ มีระเบียบวินโ) เการพกฎหมาย 

มีทศนกฅิที่ดีต่อวฌนธรรมไทย ยึดมน ร่วมมือกน ธำรงรกษา และ 

ปกบีธงสถามโนีชาติ ศาสนา พระมหากษฅริย์ 



หมวด ๙ 

การระดมสรรพกำลัง!พ้อการศกษา 

๕๔. รร!พึงวางมาตรการในการระสมส-ะรพกำลงจากแหล่งค่าง ๆ 

เพื่อใหํทุกผายได, รวมรบภาระทางการศึกษา 

๕๕. รำ}พึงเพึมงบประมาณทางการศึกษา สำหรบการศึกษา 

ทุกระคบ และเนนกวามสำคญของการศึกษาภาคบำคํบและการศึกษา 

นอกโรงเรียนฌ็นพเศษ ทํ้งน็ โคยกาศํยหลกิของกวามเสมอภาคใน 

โอกาสทางการศึกษา 

๕๖. ร^พึงสนบสนุนในทุกวิถีทางที่จะให้ทองถีนสามารถจำการ 

ศึกษาไคอย่างมีประสิทธิภาพ โคยใหเงินอคหนน และสนบสนุ'น'ให้ 

ทองถี่นมีรายไคเพี่อการศึกษาของคนเองเพึมขน 

๕๗. รำ}พึงคำเนินการทุก'วิถีทาง เพอให้ใช้'ทรพยากรทางกๅร 

ศึกษาให้เกิคประโยชนสูงสูค และมุ่งลคความสูญเปล่าทางการศึกษา 

๕๘. รำแพึงสนับสนนรำ}'วิสาหกิจ และผู้ประกอบการธุรกิจ 

ต่าง ๆ จคการศึกษาอบรมบุกคลในธุรกิจของคน และให้กิจการคำกล่าว 

ร่วมมือกำรำ}ในการศึกษาอบรม 

๕๙. รฐี่พงจค เหมการเฅรยม และสงวนทีคินเพี่อใช้ในการจำ! 

คงสถานศึกษาสำหรบแหล่งชุมชน และแหล่งที่กำล่งิจุะพำ]นาเบนที่อข่ 

อาศึยของประชาชน 



๖๔ 

๖๐. ร^พึงเบี่คโอกาสใหโอกชนทีมีกวามสามารถและมีกุณสมบัดิ 

เหมาะสมซงมีเจุฅจำนงทีจุะจุคการศึกษาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจุคการ 

ศึกษาไค้ โคยให้อยู่ภายใค่การควบคมของรฐ 

๖๑. ร5ฏีพึงให้ผ้รํบการศึกษาที่มิใช่ภาคบังกบร่วมออกค่าใชจาย 

ในการจคการศึกษาฅามสมควร โคยคำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ สงคม 

และสภาพการลงทนทางการศึกษาของประเทศเบนหลก 

รฐพึงจุคทุน บจุจุย หรือวิธีการอื่นช่วยเหลือผู้ยากไห้ ผู้มีความผิค 

ปกฅิทางร่างกาย จิกใจ หรือส่งคม และ ผู้ค่อยโอกาสทางการศึกษา 

ให้ไครไ)การศึกษาคามควรแก่ความสามารถและสฅิบญญา 

เ 
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หลักสูตรประ!ยคปวิ"ฤมศึกษา 

พุทธศํคราช ๖&๒ซิ 

ดร. ธวช้ช้ย นํยฉิรสายากล 

บทนำ 

เนองจากขณะนีประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวของกบการศึกษา 

ของเยาวชนได้ให้กวามสนใจในเรอง การเปลียนแปลงหลกสอรของ 

กรมวชาการเบนอย่างมาก ผู้บวิหาร ครู และผู้ปกครอง ค่างก็กงวลใจ 

ว่าหลกสุฅรทีเปลียนห้นจะออกมาในรูปใด และฅนเองจะค่องเฅรียม 

การอะไรห้าง ในเรื่องการคำเนินการจคการศึกษา และจดกิจกรรมการ 

เรียนการสอนให้สอดคลองกบแนวใหม่ของหลกสูดร ผู้ปกครองเอง 

กอยากจะทราบว่า จะดองเฅรียมเงินทองไว2สกเท่าไรเพื่อซอคำราและ 

อุปกรณการเรียนใหม่ ๆ ให้แก่บุฅรหลาน 

อาจารย สดไ อดดะสาระ เห็นกวามสำกญของการเปลี่ยนแปลง 

กรีงนื่เบนอนมาก จึงมอบให้ช่วยเขียนรายงานเรื่องคํงกล่าว ให้สมาชิก 

และผู้สนใจไค2รบทราบ ผู้เขียนก็ยินดีที่จะทำหห้าที่น้ แค่เนื่องจาก 

ในระยะนื่ยงมีขอมูลเกี่ยวกไการคำเนินงานและแนวปฏิบคในการนำ 

หลไสูฅรไปใช้อีกหลายประการที่กำล่งิอยู่ในระยะฅดสินใจ (ว่าจะท่า 

อย่างไรกน ) ของกรมวิชาการ และกระทรวงศึกษาธิการ 



อย่างไรก็ตาม ในระยะนผู้เขียนจะนำเสนอเฉพาะฅวหลกสูคร 

หรือแนวหลไกสูทร โคยเฉพาะระคํบประถมศึกษาก่อน ซึ่งขณะน้ไคร่าง 

ระคบประถมศึกษาบที่ ๑ และ ๒ เรียบรอยแลว แค่อยู่ในระยะการนำ 

ไปทคลองสอน และระยะการปรบปรุง จึงยV[ม่มีการพิมพ์เผยแพร่ 

ฉะนน กรู-อาจารย์ผู้บริหาร และประชาชนส่วนใหญ่ย์งไม่เคยเห็น 

หลกสูตรฉบบคงกล่าว 

ก่อนที่จะนำลกษณะส่าคญบางประการของหลํกสตรประโยคประ- 

ถมศึกษาพุทธศกราช ๒๕๒๑ มาเสนอให้ทราบก็ใคร่จะขอเรืมควยความ 

เบนมาของทล่?าสูฅรฉบ0บน ร์งมีส่วนเกียวพไเก็บหลกสูตรประถมศึกษา 

พุทธศึกราช ๒๕๑๓ ที่งนืเพื่อให้ผู้อ่านไคใข็าใจโครงสร่างของหลํกสูตร 

ฉบ0บ พ. ศ. ๒๕๒๑ ได้ดีขน 

คาาณบนมาของดารฟ้ฒนาหลืกสูตรป่ระถมสึกษา ใตคํ. ๒๕๒© 

นบตณเต่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช่'หลกสูตรประถมศึกษา 

พ. ศ. ๒๕๐๓ จนถึงบพุบ*น กรมวิชาการ กรมสาม’ญศึกษา และ 

หน่วยงานที'เกี่ยวช่องกบการใช่ห์ลกสูตรประถมศึกษา ไดพฌนาหล*กสูตร 

คํงกล่าวเบนลำคบมา เบี่นตน'ว่า กรมวิชาการได้จดทำเอกสารประกอบ 

หลกสูตร และแบบเรียนจนครบทุกวิชา ผายกรมสาม'ญศึกษาก็จุดทำ 

ประมวลการสอน คู่มือกร โกรงการสอน และอบรมกรใทํสอนวิชา 

ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากขน 

ในบี พ. ศ. ๒๕©๓ กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งดงคณะกรรมการ 

ดำเนินงานปรบปรุงหลกสูตร ( กปส.) ทำการปรบปรุงหลกสูตรตากว่า 
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ระคบปริญญาฅรทีอยู่ เนความรบผิดชอบของกระทรวง คณะกรรมการ 

คงกล่าวไคพ,จารณๅองศึประกอบสำ!กญที่มีค่0การพิส!นาหลติๅสูฤร ศึฎ 

แผนการศกษๅแหงชาติ และพระราชบญญ้คการศึกษา1เห่งชาติ ติอมๅ 

กปส. ไคแค่งฅํ้งคณะอนุกรรมการวิเคราะห์หลติ!สูฅรประถมศึกษๅ เพื่อ 

พิจารณาขอคี และขอที่ควรปรบปรุงของหลติ!สูตร คณะอนุกรรมกๅร ๆ 

นไคประมวลขอมูล'จากรายงานการวิจย การแลกเปลี่ยนความคิกเห็น 

จากแหล่งค่าง ๆ และเสนอรายงานการวเคราะห็หลกสูกร”[น1)ลๅยห็ 

พ. กึ. เอธ๎ไ๑๔ 

จากผลของการศึกษา และวิเคราะห่หลกสูตรประถมศึกษา พ ค1 

๒๕๐๓ คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ประถมศึกษา เตสรุป ช่อเสน81!,นะ 

เกยวก!)หลกสูตร คงต่อไปนั้ 

ก. ช่ด้เสนอแนะเทีอการปีตทำ!!สติเสตรๆหช่ 

®. จุดอ่อน ขอบกพร่องค่าง ๆ ของหลกสูตรประถม,ศึกษา 

๒๕๐๓ ฅามทีได้วิเคราะห์ ควรไครบการพิจารณาโดยละเอียด เพื่อ 

หลีกเลี่ยงหรือบองกนมิให็ม'จดอ่อนที่ประจํกษ์แล่วิ 

๒. การจดทำหลกสูตรใหม่ ไม่ควรจดทำควยการยึดหล่กสูตร 

เก่าเบนหลก แลวปรบปรุงส่วนประกอบค่าง ๆ เพราะควยวิธีนนจะไม่ 

สามารถพฌนาหลกสูตรใหม่ไดกล่องฅวเทำที่ควร และจะเบนการยึดติด 

อยู่กบสาระรูปแบบที่เคยใชแล่วิไม่ไคผลเกินไป บญหาค่าง ๆ จะลงรูป 

รอยเดิมค่างกนก็แค่ในรายละเอียด ทางที่ดีควรต8ง์หล่กใหม่ทงสั้น โดย 

ไม่ยึคคิครูปวิชาค่าง ๆ ที่มีอยู่เดิม และอ”ตราเวลาเรียนควรมุ่งสาระ 

6๐ 
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สำคํญของประสบการณ์,กกษะ และทศนกฅิทีปรารถนาให์เกอขึนอาม 

สวิๆส่วนที่เหมาะพับวุฒิภาวะของผู้เรียน และเหมาะกบธรรมชาคชอ'3 

ความร้ฅ่าง ๆ พังนึควรจพึ]เวลาให่สอคกลั๊องพับช่วงเวลาความสน^ขอ^ 

เค็กประถมศึกษา เคยเลิกเคร่งครคพับจำนวน,ชํ่วโมงแบบเคิม ๆ 

๓. การพัคทำหลกสูฅรใหม่ กวรคำนึงถึงหลกพนฐานทีจำเบน 

ฅังนึ 

๓.๑ คำนึงถึงความจำเบน ความฅองการของบานเมือง และ 

เอพัฅบุคคลในแง่เศรษฐกิจ สํงกม วพึมนธรรมและความพันกงแห่งชาฅิ 

๓.๒ คำนึงถึงประสบการณ์เบ็คเสร็จอํนพึงประสงคของมหาชนที่ 

ร็ฐเกณฑ์ให่เขาเรียนฅามพระราชบญญฅประถมศึกษา 

๓.๓ คำนึงถึงแนวโนมและความคองการทางการศึกษาในช่อง 

เวลาที่จะใชหลกสุครใหม่ คือระหว่าง พ. ศ. ๒๕๒๐-๒๕๓๐ โคย 

ประมาณ 

๓.๔ คำนึงถึงความเหมาะสมในเชิงจิควิทยาพัฒนาการของเค็ก 

ไทยในว่ยประถมศึกษา 

๓.๕ คำนึงถึงกวามสมควร และกวามเบน!ปใคทางจิฅวิทยาการ 

เรียนรู้ และความเปลี่ยนแปลงพัาวหน2าของวิทยาการ 

๓.๖ คำนึงถึงความก่อเนองของประสบการณ์การเรียน1 แล- 

การประสานเกียวพันกน (111111:7) ของแขนงวิชาค่าง ๆ 

๓.๗ คำนึงถึงการยืคหย่น และปฎิทํคไคคามความพันแปรแคก 

ค่างพันของทองถึน กลุ่มชน บุคคล และกาลเวลา 
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๔. การจดทาหล้กํสูตรใหม่ ควรมปรชญๅ หรืออุดมคติทางการ 

ศกษาทีพจารณากหันกรองดีแลวเบนหัวใจุ โคยพิจารณาใหสอดกลอง 

กบพนฐาน และเอกสกษณของชาติบานเมือง และสอดกล้องหับหล้ก 

พืนฐฺานที่เสนอช่างตน 

๕. การกำหนดความมุ่งหมาย สาระเน้อหา และรูปแบบของ 

หลกสูตร ควรจคใหกรอบคลุมประสบการณ์ที่ง ๓ ประเภท ให้ไดสดส่วน 

สมพันธ์ และประสานกนดี ล้นไดแก่ประสบการณ์เกี่ยวหับความรู้ความ 

คิด ความรู้สึก-ค่านิยม และทกษะค่างๆ (008ฑ1เะ1^-6 ปอ!!13.111, 

./0101112111. ?8^01101110เ0! ป01112111 ) 

๖. ในส่วนที่เกยวหับวิชาวิทยาคาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยที่ 

กระทรวงศึกษาธิการไค’มอบหมายใหัสถาบ*นส่งเสริมการสอนวิทยาคาสตร์ 

และเทกโนโลยี่มืส่วนช่วยยกร่างหล'กสูตรใหม่ จึงเห็นสมควรเสนอ 

ผลการวิเคราะห์หหักสูตรประถมศึกษา'แใหัสถาบ'น์ ๆ ไค'ริบ!ปพิจารณา 

ให๓คประโยชน์ต่อไป 

๗. คณะกรรมการปริบปรุงหหักสูตร ควรหัดให้มีการประชุม 

ปฏิบ้ฅแบบเขม ( 1111:61131V© ) และเต็มเวลาติดต่อหันอย่างนอย ๒ 

สปคาห็ โดยเช่ญนกการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิขาด่าง ๆ หัวแทน 

ศึกษานิเทศก์ และกรผู้บริหารที่เกี่ยวช่องหับทหักสูตร เพื่อร่วมหัน 

กำหนดอุดมคติ สาระแบบรูปเพื่อให้1ใดหลกสูตรที่ปรารถนา 

๘. การหัดทำทลกสูตรใหม่ระหับประถมศึกษาตอนตนและตอน 

ปลาย ควรให์ส่อดคล้องล้ม์พันธ์กนอย่างดีหับการศึกษาก่อนประถม- 
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ศึกษา ม่ธยมศึกษาและการศึกษานอกโรงเรียนหรือการศึกษาผู้ใหญ่ 

อนึง หลกสูครประถมบี1ที่ ๑ กวรปรบปรุงให์เบนการเฅรียม 

ความพรอมใหแก่เด็กส่วนใหญ่ที่เรีมเรียนโคยไม่เกยผ่านชนอนุบาลมา 

ก่อน อย่างน1อยในระยะภาคเรียนค้น ๆ แส่วจึงค่อยกำหนคให้เรียนเนอ 

หาสูงขนไค้ในขนฅ่อ ๆ มา 

๙. ควรจำทำคำแนะนำวิธีใช้หลค้าสูฅรลงไว้ในหลค้ไสูครให้แจ่ม 

แจงช้คเจนและสะควกค่อการปฎิบค 

๑.ว. ควรมีการทคลองใชหล'ก.สูครภายในคำหนคเวลาที่ไม่นาน 

เกินไป เพือใหมีการแค้ไขคคแปลงคามความจำเบน และทคสอบ 

ความเหมาะสม 

๑๑. ควรมีการประชาสไ]พนธ์ที่คี และแนบเนียนเบนระยะ ๆ 

เพอสรางทศนะและความเขาใจุทีถูกห้อง แก่บุคคลในวงการศึกษาและ 

มหาชนทํวใป 

๑๒. ควรมีส่านกงานกลาง ( ร601-6ณ]:1^0 และเช้าหนำที่ 

ผูมกวามรู้ความชานาญ ในการพฒนาหลกสูครเบนหนํๅยปฏิบคการถๅๅร 

ทง'ในระยะรางหลกสูครใหม่และระยะค่อ ๆ ไป เกียวกบการจุคทาราย 

ละเอยคหลกสูฅร คลอคจนปรบปรุงหลกสูฅรให้รีบห้บการเปลี่ยนแปลง 

กาวหนาค่าง ๆ เพอพฒนาหลกสูครให้ด็ยี่งขนคามกาลสม5ยที่เปลี่ยน 

แปลง นอกจากนนส่านกงานกลางก็ควรมีหนำที่ปรบปรงแบบเรียร; 

ผึกอบรมกรูก่อนประจำการ ในประจำการ และทคลองใช้หลค้าสครค้าย 

ไม่ควรทำงานในรูปของกรรมการที่มาประชุมค้นคามๅาระโสค1ด็ยๅ 
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เพราะชาและ เมละเอยดถถวนสมกบค'าๅมจํๅเ1บ่น และความซ'บซํอ์นของ 

งานพณนาหลํก์สูฅร 

ฃ. ชป็เส์นอแนะเหธการนาเทลํกสูส'}ไV.ม่ไม่ปฏขัติใ'แ1!ดผลสี 

๑. ควรจดใหนิ(ถาบ'นผึ1กหดกรูทุกแห่ง ถือเบี่นหน้าที่จะดิองให้ 

ผู้ทจะสำเร็วออก'ไปเบึนครูประถมศึกษาทุกคน'!ติทากวามเข่า![จุหล*เกสูตร 

ไหแจ่มแจง ท'งเนอหา สาระ วิธีการ และบีจจํยที่จะคองใช้ในการ 

ปฏิบีฅ 

๒. ควรผึกอบรมศึกษานิเทศก กรประจำการเบีนกระบวนการ 

ใหญ่และต่อเนืองเบนแผนงานแน่นอน โดยแบ่งเบนขนที่ @ อบรม 

ศึกษานิเทศก*, และกรูประจำการจากแหล่งที่คดเลือกไว้เพื่อสาธิตแบบ 

อย่าง ขนที ๒ อบรมศึกษานิเทศก และครูประจำการจากแหล่งที่จะมา 

ศึกษาคูงานจากประเภทแรก แล่วินำกลบ'ไปปฏิบ่ต่ลืบเนื่อง ในเขต 

ปฏิบฅการที่กว่างขวางขน และขนที่ ๓ อบรมครูประจำการที่วรา'ช- 

อง ณาจ*กร โดยยึดผู้รู้และปฏิบ่ตไต่ส้องประเภทแรกเบนหล*กขยายงาน 

ที่วินโดยมีกำหนดเวลาที่แน่,นอน 

๓. ควรสนบสนุนให้มีการจ’คดงกลุ่มปฎิบ้ฅการหล'กสูตรขนใน 

ระดิบส่วนกลาง ภาค และจ'งหวด ฅามความจำเบนและเหมาะสม 

เพื่อฅรวจสอบคู และติดตามผลการใชํหล*กสูฅรอย่างมีแผนงาน และมี 

ระเบียบวิธีที่แน่นอนแล่วเสนอแนะการปรบปรุงแก้เขให้พึนกระบวนการ 

ต่อเนื่องกนคลอดไป 

๔. ควรปร*บปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีสอนต่าง ๆ โดยเรมต่น่จาก 



สถาน่นํผึกห้กกร และหน่วยศึกษานิเทศก์ทุกระค*บอย่างจริงจ่ง และ 

สน”บ์สนุนการทคลองสาธิตแบบอย่างการสอนที่เหมาะสม ให้,มากกว่า 

การแนะนำเบนวาจาหรือฅำหน'งลือหรือการอบรมระยะสน 

๕. การจ'คทำแบบเรียนใหม่ ควรให้มืคู่มือกรูกำก'บแบบเรียน 

น1น ๆ โคยละเอียคลออ และในว่ชาที่จำเบ็๋นตอ์งมีการผึกห้ค้ ก็ให้มี 

แบบผึ1กหด ( ^01-IV 1)001; ) ให้สมพํนธ์ก*บแบบเรียนอย่างใกล้ช๊ค 

โดยให้ที่งสามอย่าง คือ แบบเรียน คู่มือกรูและแบบผึ'กห้ค้ของน*กเรียน 

เบ็่นสงที่ฅํองขนานก*นไปโดยคลอค 

๖. ในภูมิภาคหรือทองที่หรือกลุ่มชนที่มีบญหาพิเศษ ไม่อาจนำ 

หลกสูฅรไปใช้ไค้โดยกรง ควรสน์บสนุนใท้มี'หลก่สูฅรประกอบเพื่อการ 

เสริมสรำงประสบการณ์ และความพรอมใหแณ่ค็กเสียก่อน 

๙. ควรถือเบนระเบียบบงกบให้ศึกษานิเทศก์ กรใหญ่ กรูนอย 

ทุกกนในโรงเรยนทุกแห่งมีหลักสูกรไว8เบนที่!!5กษาอ่างอิง และให้ทำ 

กวามเขำใจหลกสูฅรอรู่เสมอ 

๘. การบริหาร และนิเทศกการศึกษา ควรยึคหลกสกรประถม- 

ศึกษาเบนหลํก โคยให้ระคํบความสำกญอย่างสูง 

๙. ควรปรบปรุงระบบการวกผล ให้สอกกลองสีมพนธ์ก่บVเล้ก่ 

สูฅรใหม่ 

๑ว. ควรมีการควบคุมฅรวจุ)ครา และส่งเสริมให้โรงเรียนถือ 

ปฏิบัคกามแนวหลกสูกรโคยใกล้ชิคสม่าเสมก 

๙©. ควรเปล้ยนแปลงปรบปรุงหลกสูกร ให้กาวหนำทุกๆ๑0 บี 

/ 
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และถ้าไค้ศึกษาฅิคฅามผลการปฏิบ้ฅฅๅมหลกสูฅรอยู่โคยสมาเสมอ มี 

ระเบียบวิธีแล0ว การฟลียนแปลงปรบปรุงทุก ๆ ๑๐ บี คงไม่เบนภาระ 

ที่เหลือวิสย 

ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการวิเคราะห์หลกสูครประถมศึกษา 

คงทไคนำมาเสนอขางบนนี เบนแนวปฏิบีฅและหลวิ!การที่สำค'ญยง 

ในการจคทำหลกสูฅรประถมศึกษา พ. ศ. ๒๕๒๑ ส่วนรายละเฮียค 

อืน ๆ เกี่ยวถ้บผลการวิเคราะห์หลกสูฅรประถมศึกษา ๒๕0๓ นั้น ถ้าผู้ 

อ่านสนใจใคร่จะรบทราบเพมเค้มก็หาอ่านไค8จาก จุลสาร ที่กรมวิชาการ 

ไค้พิมพ์เผยแพร่ ภายใค้าชื่อ “ รายงานการวิเคราะห์หลกสูฅรประถม- 

ศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ พ. ศ. ๒๕0๓” พิมพ์เมื่อบี พ. ศ. 

๒๕๑๗ โคยโรงพิมพ์คุรุสภา 

ค่อมา เมื่อค้นบี ๒๕๑๗ คณะกรรมการค้าเนินงานปรบปรุงหลก 

สูฅร ( กปส. ) ไค้แค่งนั้งคณะอนุกรรมการปรบปรุงหลํเกสูฅรประถม- 

ศึกษา คณะอนุกรรมการนไครวบรวมความคิคเห็นจาก ราขรานการ 

วิเดราะหหลกสูตรประดฒึกษา และจากแหล่งค่าง ๆ นำมาศึกษา 

โครงสรางของหลกสูฅรประถมศึกษาขน 

เบนแนวทางในการค้าเนินงานปรบปรุงหลกฺสูฅร ค่อมาจึงไค้ตงคณะ 

และกาทนคจคหมายหลกการ 
๘! 

ปฏิบฅงานยกร่างเนั๊อหาหลกสูตรประถมศึกษา ประกอบคัวยผู้เชียวชาญ 

คัานพืฒนาหลํกสฅร การวิดผลจิฅวิทยา เทคโนโลยีทางการศึกษา 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะวิชา ศึกษานิเทศก์ ครูที่งที่เย้นเอกชน ผู้แทนหน่วย 

ราชการ องค์การด่าง ๆ โคยมเคัาหนาที่กองพฌนาหลกสูตรกรมวิชาการ 
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เบนผู้ประสานงานและเลขานุการ เพื่อยกร่างหล่กสูตรกลุ่มทํกษะ กลุ่ม 

สรางเสรมประสบการณชีวิต กลุ่มสรางเสริมลิกษณะนิสย กล่มการงาน 

และพื่น^านอาชีพ 

เมือคณะปฏิบ่ตงานที่ง ๔ คณะซึ่งร*บผิคชอบเนอหาสาระในแค่ 

ละกลุ่ม’ไคดำเนินการยกร่างหลกสูตรประถมอึกษาเสร็จุ ไค้มีการประชุม 

พจารณาปรบปรุงแกไขรางหลกสูตรดงกล่าว ระหว่างเดอน พทุษภาคม 

สิงหาคม ๒๕®๘ โคยเชิญศึกษาธิการเขต ศึกษานิเทศก์ทงส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาค ผู้แทนมหาวิทยาล*'ย วิทยาล*ยกรู ผู้เชี่ยวชาญในแขนง 

วชาการฅาง ๆ ท*ง์รชาการศึกษา และวิชาสามญ ผู้แทนกรมที่เกี่ยวขํอง 

กบหลกสูตรประถมศึกษา กรูเหญ่ กรู และคณะอนุกรรมการปริบปรุง 

ทล่กสูตรประถมศึกษา 

ฅลอคระยะเวลาของการปริ'บปรุงหลกสูตรประลมศึกษๅในที่ 

พ.ศ. ๒๕®๘คณะกรรมการระค''บต่างๆไค้ริวบรวมขอมูกจุ-10รๅยงๅน 

การวิจย การทคลองโครงการค่าง ๆ รายงานการประชุม การส่มมนๅ 

ขอเสนอแนะที่ไคจากสื่อมวลชน คณะบุคคล และเอกชนมาประก01, 

การยกร่างหลกสูตรทุกขนตอน ได้มีการประชุมยกร่างแลวทํๅกๅรแ!ไไคู 

ปรบปรุงหลกสูตรเบนยกร่างฉบ*บสุคทํๅย 

รางหลกสูตรประถมศกษาคงกลาว สาเรจลง เนเคอนสิงหาอม 

๒๕®๙ กระทรวงศึกษาธิการจึงแต่งต1งคณะบรรณาธิการ จุดทำตนฉบ“ที่ 

หลกสูตรประถมศึกษาทำหน้าที่ตรวจร่างและวางรูป1ล่มของหล่มีก1สูฅร 

คณะบรรณาธิการไคทำงานเสร็จสั้นเมื่อวนที่ ๓๑ ตุลๅคม ๒๕@๘ 



หลกสูตรประโยคประถมสึกษา 

พุทธศํกราช ๒๕๑๒ 

หลกสูฅรประถมศึกษานั้เบึนเๅๅรศึ(-ๅษาข็ๅแพนฐาน จคสำหรํบผ้ที่ 

อยู1นวยเรยน ประสบการณทงม'วลทีจคไว้มองกประกฎบและรปแบบ 

ทสมบูรณ[นฅวเอง เพือสนองกวามฅองการของประชาชนในทกภมิภาค 

เนนการศึกษาเพอพํฒนาสงคม เศรษฐก่จุ การเมือง และ'วไ]นธรรม 

ใหสอคกลองสไ]พไเธกน 

หลกการ 

ทลกสูฅรประถมศึกษามืหลกการสำคญคํงน็ 

๑. เบนการศึกษาเพื่อปวงชน 

๒. เบ็นการศึกษาที่มุ่งใหัผู้เรียนนำไปใชไระ!ยชนํ'ในกๅร 

คำรงชีวิฅ 

๓. มุ่งทีจุะสรางเอกภาพของชาฅิ โคยมืเบาหมายหลกร่วมกน 

แค่ 1หทองถินมโอกาสที'จะ'จคหลกสูฅรบางส่วน61หเหมาะสมกเบสภาพค'วาม 

ค่องการของทองถน 

ชิดหมาย 

หลกสูฅรประถมศึกษา มืจุคมุ่งหมายใหไกิคผลแก่ผู้เรียนคํงน 

๑. คณส์มบตเทคํฮงการเนํน 

๑.® มืกวามเสียสละ เห็นแก่ประโยชนส่วนรวม ไม่เห็นแก่คํว 

๑.๒ มืวินํยในฅนเอง มุ่งม่นในการทำงานใหสำเร็จ 

©๔ 
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@.๓ ขมั่นหมั่นเพียร ซื่อสัคย และอคทน 

๑.๔ รู้กักคค วิจารณ์ และฅคสิน'ใจอย่างมีเหคุผล 

๑.๕ มีขไเกธรรมก่อคำ'วิจารณ์ และความแฅกค่างระหว่างบุกกล 

หรือหม่เหล่า 

๑.๖ มนาใจเบนนักกีฬา รู้จกยกย่องผู้อื่น 

๑.๗ รู้กักทำงาน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นไนั โคยรู้กักเบนผูให้ ผู้รบ 

ผู้นำ ผู้ฅามที่คี 

๒. คาามรู้และท,กษะพนฐานในการดำรงช้วิต 

๒.๑ มีสุขนิสำส่วนคนและส่วนรวมทะงทางกายและจคใจ 

๒.๒ มีความรู้และนักษะทางภาษา และคณิฅคาสฅร์ 

๒.๓ รู้จกชื่นชม และแสคงออกทางศิลปะ 

๒.๔ รู้กฎหมายที่จำเบนในชีวิฅประจำกัน 

๒.๕ มีกวามรู้และกักษะ'ในการหา ใชจาย และออมทรํพย์ 

๒.๖ มีความรู้และทกษะในวิธีการทางวิทยาคาสคร์ 

๒.๗ เขำใจความหมายวิทยาคาสฅร์ และเทคโนโลยี่ที่มีค่อชีวิค 

ประจำกัน 

๒.๘ มีความรู้และนักษะในการจคการ และทำงานรวมกล่มกัน 
ร-!^.'^ ' เคยถอหลกสหกรณ 

๒.๙ มีความรู้และนักษะในการทำงาน นังในฐานะผ้ผลิคและ 

บริโภค 

๒.๑๐ มความสามารถในการยงชพ ผสมกลมกลืนค่อสภาพและ 

๙
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สงแวดล้อมทางธรรม'ชาติ 

๒.®๑ มีนิสย และรู้จกวิธีการแสวงหาความรู้เพี่มเคิมอย่เสมอ 

๓. ช้วิตทส์งบส์ขเ 

๓.® รู้จกปรบฅวใหเหมาะสม’กบการเปลี่ยนแปลงของสงกมลี่ง 

แวคลี่อม และวิทยาการใหม่ ๆ 

๓.๒ เขาใจและศรทธาในศาสนาที่กนนบถือ และนำหลกธรรม 

มาใช้ในช็วิฅประจำวน 

๓.๓ รู้จํกใช้เวลา1ให์เบนประโยชน์ และมีประสิทธิภาพ 

๓.๔ มีความคิดริเรึมที่เบึนประโยชน์แก่ฅนเองและส่วนรวม 

๓.๕ มีอิสระในการคิด แฅ่พรอมที่วะยอมริบความคิดของผู้อื่น 

อย่างมีเหตุผล 

๓.๖ ร้จํก่แก้ไขบญหาโดยส่นฅิวิธี 

๔. ส์มาชิกพี่ตืบองชุมช้หและปใติ 

๔.® เชื่อมีนในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัฅริย์เบน 

ประมุข 

๔.๒ รู้คุณค่า ชื่นชม และริกษาศิลปวํฌนธรรมของชาติ 

๔.๓ สำนึก'ใน,หนำที่และสิทธิของฅน 

๔.๔ รู้'ความสำค1ญของกรอบครว สงคม และทองถนของตน 

๔.๕ ร้ถึงความสไ)พํนธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคและโลก และ 

มีความเขาใจอนดีฅ่อกัน 

๔.๖ สามารถผนึกกำล่งสติบญญา กำล่งกาย กำล่ง่ทริพย์เพื่อ 
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กวามเจริญและความมนคงของประเทศ 

๔.๘ รู้คุณค่าในกวามเบึนไท และภูมิใจที่เกิคในผืนแผ่นกินไทย 

โครงสราง 

ชิ. มวลประสบการณ์ที่จดให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มี ๔ กลุ่ม คง,น 

8.๑ กลุ่มทักษะ ประกอบด้วยภาษาไทย และคณิฅศาสตร์ 

ชิ.๒ กลุ่มสรางเสริมประสบการณ์ช้วิต ว่าด้วยกระบวนการแก้ 

บญหาของชีวิฅและส'งกม กล่าวถึงบั๋ญหาและความต้องการ 

ของมนุษย์ในคานค่าง ๆ เพื่อความดำรงอยู่ และการคำเนิน 

ชีวิตที่ด้ 

ชิ.๓ กลุ่มสรางเสรมทักษณะน้สํย ว่าด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวก*บการ 

พฌนา และสร้างนิสัย 

ชิ.๔ กลุ่มการงานและพนฐานอาชพ ว่าดวยประสบการณ์ที่วไป 

ในการทำงาน ประสบการณ์พื่นฐานในการอาชีพ ความรู้ 

พีนฐานในการทำงาน 

๒. ภาษาค่างประเทศไม่เบนวิชาทังค'บในระคบประถมศึกษา ทัา 

โรงเรียนประสงค์จะสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช่'ประโยชน์ในชีวิตป-รู;;จุๅ 

วน ก็อาจจะจดกิจกรรมในรูปประสบการณ์ซีวิฅไต้ 

๓. การสอนคำสอน และปฏิบฅกิจกรรมทางศาสนาที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธ 

แค่เบนศาสนาซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในทํองถี่นนับถื0 ย่อมทำไต้ 

โดยสอนควบกู่ไปกบการเรียนวิชาจริยศึกษา ซึ่งอยู่ในกลุ่มสร้าง 

เสรมลกษณะนสย ทงนตองมโครงการลอนชงศกษๅธิกางเขตข0ง 
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เขตการศึกษานไเอนุมิค 

๔. การจกมวลประสบการณให้เรียนน่น ยืดหยุ่นดามพ^นาการของ 

เกก และความเหมาะสมของท2องลื่นเบี่นส0ากญ หล็กสูตรน่วิงจก 

เบนสามช่วง ช่วงละ ๒ บี่ คือประถมบี่ที่ ๑-๒, ๓-๔ และ ๕-๖ 

1ยเรีขน 

ผู้ที่เรีมเขาเรียนควรมีอายย่างเขาบี่ที่ ๖ เบี่นอย่างตา 

เวลาเรียน 

ตลอกหลกสูตรใช่เวลาเรียน ๖ บี่ แด่ละบี่การศึกษากาหนดให้ 

เรียน ๒๐๐ วน หรือ ๑,๐๐๐ ช,วโมง 

การวิดแล และการต็คตามแล 

การวกผลและการติกกามผล เพื่อพฒนาการเรียนการสอน และ 

จกให้ผู้เรียนไคเรียนหรือเลื่อนช่นระหว่างบี่และสนบี่ ตามความสามารถ 

ของผู้เรียนนน ให้เบี่นหน2าที่ผู้บรีหารโรงเรียนและกรูผู้สอน ทกสอบ 

เบนระยะหรือทดสอบเมื่อจบแก่ละบทเรียน ตามลกษณะการจกประ- 

สบการณ์ และเนอหาว'ชา 

การประเมินคุณภาพการเรียนการสอน ของโรงเรียนในแก่ละ 

ท2องลื่น ให้เบี่นหน2าที่ของทองลื่นควยความร่วมมือของหน่วยงานทีรบ 

ผิกชอบในก2านน่โกยตรง 

การเรียนการสอน 

๑. การวิคกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอกจนเนือหาในแก่ละ 



๘๖ 

บทเรียน ควร'ให้ยืดหยุ่นตามเหทุการณ์สภาพทองถน ความสนใจของ 

ผู้เรียน และให้มีความสไ)พนธ์ระหว่างกลุ่มวิชามากที่สูคเท่าที่จะทำไค้ 

๒. ผู้สอนควรใช้วิธีสอนที่จะให้ผู้เรียนรู้บัญหาและความตองการ 

ของท่องถน ผีกให้กิคเบน แก้บัญหาเบน และรู้จกนำความรู้ไปใช้ 

ประโยชน์ในชีวิตประจำวิน โคยพิจารณาวิธีสอนให้เห็นว่าเหมาะสมกํบ 

จุคประสงค์ และลกษณะเน็อหาวิชา เช่น การสอนแบบแก้บัญหา 

คนคท่า อภิปราย ทำงานกลุ่ม สืบสวนสอบสวน ๆลๆ 

๓. ผู้สอนควรคำนึงถึงการที่จะให้ผู้เรียน มีโอกาสเรียนท1งภาค 

วิชาการ และภาคปฏิบัติ ซึ่งมีผลส่งเสริมคณส่กษณะเฉพาะของ 

เอกตบุคคล และให้ผู้เรียนอยู่ในสํงกมไค้ 

๔. การคำหนคเวลาเรียนแต่ละคาบ ให้โรงเรียนจคเบนช่วงสน 

หรือยาวตามความเหมาะสมกบวยของผู้เรียน ลํกษณะเนึอหา และ. 

กิจกรรม 

หลกการ จุคหมาย โครงสท่าง การท่คผล และการเรียนการ 

สอนตามที่กล่าวมาแลว ปรากฏอยู่ในตอนหน้าต2น. ๆ ของหลกสูต,ร 

รายละเอียคเหล่านีจำเบนทีกรูผู้สอนทกคน'จะตองอ่านและทำค'ๅๅมเท่[จุ 

ให้ถ่องแท้ มิฉะนนแลวจะไม่ทราบท้ศทางของการเรียนการสอน ว่ๅจุะ 

สอนให้เค้กรู้อะไร และสอนไปท่าไม 

สืงที่น่าสงเกฅเกี่ยวกบโครงสราง ของหลกสูตรประถมคึกษา 

ฉบบนก็คือว่า ในโครงสรางมิไค้กำหนกเวลาเรียนไวอย่างแน่นอนว่ๅ 

แต่ละกล่มควรใช่เวลาสอนฌนสคส่วนเท่าใด อนน็แสคงให้เห็นว่า 



๘๓) 

การจคกิจกรรมการเรียนการสอนในระคบชนประถมมีกวามยืคหยุ่นมาก 

ใบ้อยู่ในคูลพินิจของกรูผู้สอนว่าจะสอนกลุ่มวิชาหรือรายวิชาใคเมื่อไร 

และกวรจะนานสกเท่าไร ทงน้ก็เพราะ'ว่า,ในระคบประถมศึกษานิน กร 

กนหนงจะค1องสอนเกือบทุกวิชา ข9อคีของการที่กรกนเคียวสอนทุกวิชา 

ก็กือ กรูสามารถนำเนิอหาสาระ ในทุกกล่มวิชามาสไ]พืนิธ์กินไค้ 

เพื่อใหไกิคการเรียนรู้ที่เบนประโยชน์ท่อคัวเคีกจริง ๆ ซึ่งคักษณะของ 

กวามสมพันธ หรือการหลอมรวมคำกล่าวนิเบนเบาหมายสำคัญของ 

หลักสูฅรประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๑ 

อกษปีใ]องการเขขนเนิอหาสาร^ 

ในการกำหนคเนิอหาสาระลงในหคักสุฅร โคยพัว ๆ ไปนไ เราคัก 

จะสรุปเนิอหาสาระเบนคัวขอก-ว่าง ๆ เรียงคามลำคบ ลัาผู้อ่านพลิกคู 

หลกสูฅรประถมศึกษา ของบ พ.ศ. ๒๕๐๓ ก็จะพบว่ามีคักษณะการเขียน 

ในรูปกำอธิบายวิชาว่าจะสอนในเรื่องใคบ้าง คักษณะการเขียนเช่นนิท่า 

ใหไกิดกวามยืดหยุ่นก่อการไปกำหนดรายละเอียด ให9เหมาะสมกบกาล 

สคัย และท้องถน 

แท่หคักสศรประโยกคัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒© มีวิธีกำหนคเน้อ 

หาสาระแบบพิสดาร กล่าวกือมีรูปแบบการเขียนโดยกำหนดสาระออก 

เบน ๓ ส่วนใหญ่ ๆ คือ จุดประสงคการ!รขน! ความคิดราบขอค/ 

หลักการ และ เนอหา ไนส่วนที่เบนจุคประสงกการเรียนรู้มน เบน 

จุดหมายที่เขียนออกมาในเชิงพฤคิกรรม ทีสามารถช่วย,ใหก-รูผู้สอน 



ทราบไคอย่างชดแจงว่า นกเรียนจะฅองทำกิจกรรมใดไค้บ้าง ความ 

คิดรวม'ขอด/หลิกการ เบ้นข่อ่ความที่บอกใบ้,ทราบว่าแด่ละเ•แอหาสาระ 

นน นวิาเรียนจะตองสรุปเบ้นความคิดหรือหบ้กการอะไรได้บ้าง แด่น่าเสีย 

คายที่ข่อความส่วนใหญ่เบ้น หลิ,กการ แทนที่จะเบ้นความคิดรวบยอด 

เนส่วนทีเบ้นเน่อหาได้แก่เรื่องด่าง ๆ ที่จะบ้,องสอน บ้าพิจารณาถึงรูป 

แบบชองการเขียนแลว (แนว) หลกสูฅรฉบ้บ้นก็คือแผนหรือโครง- 

การสอนของครูน่นเอง ขอดีของการเขียนอย่างละเอียดแบบ'แก็คือเบ้น 

การนำใหกรูไค้จดการเรียนการสอนในทิศทางที่ถูกบ้อง 

เทือทีจะให้ผู้อ่านทียงไม่เคยเห็นรูปร่างหนำตาของหบ้กสตร พ.ศ. 

๒๕๒® มีจินตนาการที่ใกลเกียงหรือตรงกบความเบ้นจริง ก็ขอยกข่อ 

คว■ามบางตอนของวิชาภาษาไทยระคบ ป. ๑-๒ มาแสดงเบ้นตํวิอย่าง 

ศังน็ 

จุด!]ระสงคํการเรียนรู้ 

๑. อ่านออกเสียง สระ พย่ญ่ชนะ ใบ้,ถกบ้อง 

๒. มีทกษะเบ้องตน ในการอ่านกำ ประโยค เข่าใจศัพท์ 

และความหมาย 

๓. มีทักษะในการอ่านแบบแจกลูก และสะกดคำ และสามาวถ 

อ่านเครื่องหมายด่าง ๆ ไค้ 

๔. มีทกษะในการอ่านในใจและเขาใจเนอเรื่อง 



๘๔ 

ความคิดรวนยอด/หลกอๅร 

๏. การอานในใจ และการอ่านออกเสียงเบนกิจกรรมที่จุๅเบน 

ที่องผกกวบกู่กนไป 

๒. การอ่านอย่างมีชีวิฅจิกใจ คือการอ่านสิงก่อให้เกิคกๅๅม 

หมายอนแจ่มชคในกวามกิคของผู้อ่าน 

๓. การแจกลูกและสะกคกำเบ่นหลํกการอ่านที่ช่ๅยให้ๅๅรอ0ฦ 

เสียงรูปคำไคลูกกองแน่นอน ยี่งกว่าการจคจำเสียนแบบแก 

อย่างเคียว 

๔. เกรองหมายก่าง ๆ ช่วยที่งการเพมกวามหมายให้เก่ห้อ0กำ 

และการแสคงกวามรู้สึกในใจความที่อ่าน 

๕. การอ่านไครวคเร็ว และลูกห้องเบนการประหยคเๅลๅ 

๖. การอ่านไครวคเร็ว และลูกห้อง เบนสีงที่ผกฝนไคี และ 

จำเบนห้องผกฝน ^ 

เน็อหา 

๓. การอ่านออณสยงและอ่านในใจ 

๓.© เสียงสระ พห้ญชนะ กล,มเคียวห้น 

๓.๒ บฅรภาพประกอบกำ บกรกำ ประโยกง่าย ๆ แผนภมิ 

๓.๓ การผสมกำง่าย ๆ 

๓.๔ การอ่านกำบรรยายให้ภาพ 

๓.๕ การอ่านแบบแจกลูก สะกคคำในมากรเานที่าง ๆ กามแบบ 

ห้กขรวธ 

©๒ 
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๓.๖ การผไเควยวรรณยุกต์ 

๓.๗ การอ่านควบกลา 

๓.๘ การอ่านอกษรนำ 

ถา.๙ การอ่านกำยากเฉพาะ 

๓.๑๐ การอ่านเกร้องหมายค่าง ๆ ยมกเครื่องหมายกำพูค เครื่อง 

หมายกำถาม เครื่องหมายฅกใวิ 

๓.๑๑ เรื่องที่กำหนคใหใรียน 

๓.๑๒ กำสไ}ผสคลองจอง นิทาน เรื่องราวค่าง ๆ และหนํงสือ 

อ่านประกอบ 

๓.๑๓ ข่าวสารวิากสื่อมวลชน บายประกาศ โฆษณา' และร้สคู 

ฅีพิมพ์ประเภทค่าง ๆ 

จากเน้อหาเรื่อง การอ่านออณส์ยงและอ่านในใจ ผู้วิคทำ 

หลกสฅรไดแจกแจงรายละเอียดไวไ)ากฺพอสมควร แค่ถึงแมกระนํนผู้ 

สอน ก็ควรจะไคโพื่มเติมวิคหมุ่งหมาย ความคิครวบยอคและแจุกแวง 

เนอหาใหละเอียคปลีกย่อยลงไปไคอีก เพื่อปรบปรงใหโหมาะสมกบ 

สภาพความเบนจริงและให้มีความยืดหยุ่น 

การทำความเปาใจโครงสราหเองหล่กสฅร 

ครูผู้สอน'ทกกนจะทองทำความเขาใจ,โครงสร้างของหลกสอรก่อน 

ที่จะสอน ผู้เขียนเขาใจเอาเองว่า ครูส่วนใหญ่จะสบสนในโครงสร้าง 

ของหลกสูฅรประถมศึกษา ๒๕๒๑ เพราะคูจากรปแบบภายนอกแลๅ 



๔๑ 

จะเหนไก้ชคว,าแฅกค่าง!ปจุๅๆVเลกสูฅ7ประถมศึกษา ๒๕๐๓ เบนอิน 

มาก คงทไคกลาว1วในกๅามเบนมาขฎงVเลกสฅรแล8วว่ๅ หลกสฅร 

ประถมศึกษา ๒๕0๓ จคสอนเบ่นรายวิชๅแยถจุๅถอิน!ถณศึคขๅค เช้น 

เลขกณิก ภาษาไทย วิทยาศาสฅร์ และอื่น ๆ ซึ่งไคถกวิจุๅรณแสะ 

คงขอสงเกฅว่า นกเรีชนนำไปใช้ไม่ไค้ เพราะเนอหาไม่สมพนธ์ๆน 

กน•เะกรรมการรางหลกสูครประถม'กกษา ๒๕๒๑ .จง[คเปลยน!กรง 

สรางIVเม เดยนาวชาตางๆ มาจดเบนกลุ่ม*1 เพอจะนำเนอหามา 

หลอมรวมกน และไห้มีความสมพ'นธ์กัน ๔ กลุ่ม กํงนํ 

ด. กลุ่มทกษะ มีภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ที่นำสองวิชานั้ 

มาจดไว้[นกลุ่มเดียวกนก็เพราะต่างก็เบ็่นวิชา ท่ไาษะ คือตองใช่'เวลา 

ผึกฝนมากเพื่อใหโกิคกวามชำนาญและนำไปใช้ได้ แต่ทํก็ษะของสอง 

วิชานเบนท”กษะคนละประเภท จึงแยกออกเบนสองวิชาโดยเอกเทศ 

มิได้มีการนำเนั้อหาของที่งสองวิชามาหลอมรวมกัน แต่อย่างไรก็ตาม 

กรูก็สามารถนำวิชาทงสองนมาสัมพนธ์กันไค้ในเวลาที่สอน เช่น เๅลๅ 

ทีกรูสอนเลขโจทย์ ครูก็อาจจะนำภาษาไทยมาส”มพ”'นธ์ได้ เช่น สอน 

กวามกิดรวบยอดบางอ”'นในโจทย์ หรือเขยนสะกดกำที่ปรากฎอยู่ในโจทย์ 

ใหถูกตอง 

๒. กลุ่มสร์าง)สรมประสบการณ์ช์วิต กลุ่มนืพยายามที่จะนำ 

เนอหาสาระจากวิชาส”งคมศึกษา ( ภมิศาสตร์ ประวิฅศาสตร์ หนำที่- 

พลเมือง ศีลธรรม เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ) และวิทยาศาสตร์ (เคมี 

ชึววิทยา และพื่สิกส์) มาหลอมรวมกน แล่ว้สรำงเบืนหน่วยการสอน 



ขนมา ทำอย่าง เช่น ในระคบ้ชนประถมบื่ที่ ๑-๒ นกเรียนจะกอง 

เรียนใหครบ ๕ หน่วยการสอนใหญ่ ๆ คือ หน่วยที่ 0 สี่งมีชีวิต หน่วย 

ที่ ๒ ชีวิฅในบ้าน หน่วยที่ ๓ สงที่อยู่รอบตำเรา หน่วยที่ ๔ ชาติไทย 

หน่วยที่ ๕ ข่าว เหตุการณ์ และว่นสำบ้ญ กรูที่สอนอาจจะมีความหน่ก์ 

ใจ็ในกลุ่มนมากกว่ากลุ่มอื่น เพราะเบนกลุ่มที่น่าเน้อหาในสาขาวิชาต่าง ๆ 

มารวมก่น และไม่เคยสอนแบบน่มาก่อน ถพะพูคในทำนองน่อาจจะ 

ทำใหครูผู้สอนสบายใจขนบ้างกระมังว่า โดยเน้อหาสาระไม่มีอะไรใหม่ 

เกินกว่าความรู้ของครูผู้สอน แต่ส็งที่ใหม่ก็คือวิธีการจ'ดกิจกรรมและ 

เนอหาสาระ โกยการน่าเอาเน้อหาเดิมมๅบ้ดต่อและจ่ทเบนหน่วยให้มี 

กวามกลมกลืนกน ซึ่งเชื่อกันว่าจะช่วยให้นํกเรียนนำกวามรู้ที่ผสมผสาน 

ก'น!ปใช้ประโยชนในชีวิตประจำว”นไค้ดีขน เพราะในชีวิตจริงส์งต่าง ๆ 

รอบฅวเราเกิดชีนพรอมกัน มิไค้เกิดขํ้นทีละอย่างแยกจากกน อย่างไร 

ก็ฅาม กรูทีจะสอนในระค”บประถมศึกษากงมีโอกาสร”บกำชแจงการใช้ 

หลกสูตรใหม่ จากศึกษานิเทศก หรือจากการประชุมผกอบรมที่หน่วย 

งานเจาสงกดจดชีน หรือมิฉะนนก็จะบ้องศึกษาดำยตนเอง หรือซ”กถาม 

ผู้ที่ทราบ 

๓. กลุ่มสรางเสรมลักษณะนิสำ เม่นกิจกรรมที่เกียวกับการ 

รพัเนา และสรางนิสำใหฌนผู้มีคุณธรรม รู้จกและแสดงออกทาง 

ดานความงาม สร่างเสริมคุณภาพใบ้สมบูรณ์และมีคณกักษญ,ะที่ดีงาม 

อย่าง!รกฅๅมกิจกรรมต่าง ๆ ชองกลุ่มนีมิไค้มีการหลธมรวมๆนํเหมือนใน 

กลุ่มที่ ๒ แต่แยกเบนรายวิชา ดงน้ ะ จรยศกษา ศึลปศึกษา ดนดร 



6*๓ 

และนาฎศึล{เ พลศกษา และ กิจกรรมสรางน้ล่ย แม้ว่า (แนว) 

หลกสูฅรไค้จคกิจกรรมและเนอหาสาระแยกเบนวิชาก็ตาม แต่เวลาสอน 

จริง ๆ กรูผู้สอนควรจะสอนโกยนำวิชาเหล่านั้มาสไ)พันธ์กน เท่าที่จะ 

ทำไค้ 
๔. กลุ่มการงานและพ่นฐานอาชพ กลุ่มนิมีกวามประสงกํทิจะ 

ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงาน มีกวามขย'นอดทน อนจะเบน 

พน^านของการประกอบอาชีพและการคำรงชีวิต กิจกรรมและเนอหา 

สาระของกลุ่มนั้ประกอบควย งานบาน งานประดิษฐ์ และ งานช่าง 

และ งานเกษตร แสคงว่าหล'กิสูตรใหม่ไคโนนการปฏิบัติมากขั้นกว่า 

หล'กิสูฅรประถมศึกษาของบื่ ๒๕๐๓ 

โคยสรุป หล'กิสูฅรประโยคประถมศึกษา พุทธศึกราช ๒๕๒® 

จ้ดเนํ้อหาสาระและกิจกรรมที่ม่งให้ผู้เรียนไต่กิระทำกิจกรรมเองมากขั้น 

ให้รู้จกคิด รู้จ'กิคนกว่า และใพัสามารถนำส์งทื่เรียนรู้แล่วไปปฏิบํฅโน 

ชีวิตประจำว*น’ใค้ เบาหมายของหล'กิสูตรฉบับนืจะบรรลุความสำเร็จ 

หรือไม่ขั้นอยู่กบ ครูผู้สอน เบนสำค”ญ ครูผู้สอนจะคํอ์งเปลี่ยนกิจ- 

กรรมและวิธีการสอนใหม่ ถาเน์นความจำอย่างเดียว หล'กิสูฅรนจะ 

ลไ)เหลวทนที แต่การที่จะช่วยให่กรูไคโปลียนวิธีสอน และกิจกรรม 

การสอนไคํสะกวกขั้น หน่วยงานที่ร*บผิคชอบจะต่องจํดสรรบจจโ)ที่จะ 

สนองการเปลี่ยนแปลงที่หว่ง์ใว้ เช่น จคทำสื่อการเรียนการสอนที่ 

เหมาะสม จ'ดหาหน'งสึอคำราและอุปกรณ์ทางการศึกษาอื่น ๆ บริการ 

ใหแก่โรงเรียนใหโพียงพอ ตราบใดทื่โรงเรียนมีเฉพาะชอล์กกบกระคาน 



๔๔ 

คำเบาหมายที่วางไว้ก็กงจะเลือนลาง 

ผู้เขียนเขาใจคีว่า ขอเขียนน็กงจะช่วยกรูประถมไค้ไม,มากนก 

แค่อย่างนอยก็กง'จะท0'ๅให็เห็นแนวกว่าง ๆ ของหลืกิสูฅรใหม่ว่ามีหนำคา 

อย่างไร เบนการทำกวามคุ้นเกยกบมีนบาง จะไค้ไม่เกิกกวามกลืว่หรือ 

วฅกกงวลจนเกินกวามจำเบน และเชื่อว่าอีกไม่นานนก โรงเรืยนค่าง ๆ 

กงจะไค้รบแจกหลกสฅรประโยคประถมศึกษา ๒๕๒๑ ซึ่งจะเบนโอกาส 

ทีคี'ที่ครูผู้สอน จะไคเห็นฅวจริงของหลกิสูฅรว่าเบนอย่างไร หลงจาก 

นนกคงจะไค้มีโอกาสรบการผืกอบรมวิธีการสอนคามหลํกิสูฅรใหม่จาก 

หน่วยงานเจาสงกก และเบนที่แน่ชำแลวิว่าหลืกิสูฅรประโยกประถม- 

ศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑ จะเร้มใช้ในบการศึกษา ๒๕๒๑ ซึ่งเหลือ 

เวลาอีกหนึ่งบี่พออี 



หลํกการ จุดหมาย โครงสรืาง 

หลกสูตรมํธยมศึกษาตอน้ตืน พุทธคิกราช ๒๕๒๑ 

หล๎กการทวไป 

๑. เบนหลกสูฅรที่ใหการศึกษาทั่วไป อไแบนพน1ฐานสำหรบ 

การประกอบสมมาชีพ ฅามที่คนมีความสามารกและความ 

สนใจ และเบนหลกสูฅรทโรงเรียนสามารถจคโปรแกรม 

การเรยนใหจบ [นฅวเองไค้ หรือเบนพนชานสำหรบการ 

ศึกษา 

๒. เบนหลกสูฅรทีมุ่งพฒนาบุคลิกภาพและเบื่คโอกาสใทั่เท็กว:ย 

ร่นไค้คนพบกวามสามารถ ความสนใจ และความถนก 

เฉพาะกน โคยให้ผู้เรียนมีความรู้ทั่งวิชาสาม่ญและวิชา 

อาชีพที่เหมาะสมกบวิย กวามสามารถ ความสนใจ และ 

ความถนคของแค่ละบุคคล 

๓. เบนหลกสูฅรที่สนองความค้องการของท*องถนทางค้านอาชีพ 

การจกสอนวิชาชีพ จึงจำเบนจะค้องสอคคล2องกบสภาพและ 

ความค้องการของทองถน 

๔. เบนหลกสฅรที่เบทโอกาสให้ผ้เรียนไค้สามารถศึกษาหาความ 



๔๖ 

รู้ และทกษะจากแหลงวทยากรและสถานประกอบการคาง ๆ 

ไต่ 

จุดหแาข 

๑. เพื่อให้ผู้เรียนกนพบและพฌนาความสามารถ ความถน้ค 

และความสนใจของคนเอง 

๒. เพื่อให้มีนิส'ยใผืหากวามรู้แล ะทกษะ รู้จกกิคและวิเคราะห์ 

อย่างมีระเบียบวิธีการ และมีกวามริเรี่มสรำงสรรค์ 

๓. 

๕. 

๕. 

๖. 

เพือให้มีทรรศนะที่ติฅ่อสมมาชีพทุกชนิค มีระเบียบวินไ! 

เนการทำงานทํ้งในส่วนคนและหมู่คณะ มานะ พากเพียร 

อคทน ประหย'ติ และใชีเวลาใหโ!!นประโยชน 

เพีอเห้มีความซือสฅย มีวินไในคนเอง เการพต่อกฎหมาย 

และกติกาของส่งคม รบผิคชอบต่อตนเอง ครอบกร'วและ 

สังคม คลอคทนสริมสร่างความเสมอภาคและความเ!!น 

ธรรมในส”งกม 

เพอให้รู้จกสิทธิและหน้าที่ รู้จกทำงานเบนหมู่กณะ มีคๅๅม 

สามคศึและเลียสละเพื่อส่วนรวม รู้จกแก้บญหาควยส่นติวิธี 
I ๗ (/ 

อยางมหลกการ และเหคุผล 

เพีอให้มีความรู้และทกษะที่เบื่นพื่นเานเพียรพฏแต่ค-1รน้เ'[1) 

ปรบปรุงการคารงชวคทงสวนตนและ(ๆรฎมต'}'} รวมพื่ง 

การผึ1กงานและการศึกษาเพีมเติม 



๗- เพีอให้มีสุขภาพสมบูรณ์ท1งร่างกายและริอใจุ และให้รู้จก 

ส่งเสริมการสาธารณสุขของชุมชน 

๘. เพอให้รกและผูกพนกบทองลินของตน ให้รู้จกปรบปรุง 

รกษาสภาพแวดลอม เพื่อสร่างสรรกความเจริญให้แก่ 

ทองถน ฅลอคจนส่งเสริมศิลปวฌนธรรมไทย 

๙. เพื่อปลูกผงให้มีความภูมิใจในความเบึนไทย มีความจงริก่ 

ภกคีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้มีความรู้และ 

เสือม,ใส'ในการปกครองตามระบอบประชาธิป'ไอยอ'ไนมีพ7ะ. 

มหากษัตริย์เบ็่นประมุข ร่วมกนธำรงรกษากวามปลออห้ย 

และกวามม่นคงของประเทศชาติ 

@0. เพอสงเสรมความเขาใจอนดของมนษยชๅตในการฎย่รรมอน 

อย่างสนติสุข 

๑๓ 
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กล่มวิชา 

จำนวนคาบต่อสัปดาห์ต่อบ1 

ม. ® 

บงสับ 
เล่อก 

(ไม่เกิน) 

ม. ๒ 

บงคบ 
เล่อก 

(ไม่เกิน) 

ม. ๓ 

บงคบ (ไม๓น) 

๑. ภาษา 

- ภาษาไทย 

- ภาษาต่างประเทศ 

๒. วิทยาศาสต/-คณิตศาสตร์ 

- วิทยาศาสต/ 

- คณิตศาสตร์ 

๑7. สังคมศกษา 

๔. พํฒนาบุคลิกภาพ 

- พลาน'ามํย 

- ศิลปศกษา 

- กิจกรรมต่าง ๆ 

๕. การงานและอาชพ 

๔ 

๔ 

๔ 

๕ 

๓ 

๒ 

07 — ๕ 

๔ 

๒ 

๒ 

รวม 

๒ชิ่— ๓อ ๔ — ๖ 

! ! 

๓๕ 

๔ 

๘ 

๕ 

1* 

๓—๕ 

๔ 

๒ สิ่- 

๒ 
๖ 

๒ 
๔ 

•๓® ๔—๖ 

1 ! 

๔ 

๘ 

๔ 

๓—๕ 

๔ 

๖ 

๔ 

๔ 

๖ 

๑๒ 

๓๕ 

๒๓ — ๒๕ ©0~®๒ 

]! ! 

๓๕ 

๑. ภาษา 

๑.® ภาษาไทย 

คณะอนุกรรมการ ปรับปรุงหฒัสูฅรประโยกมัธยม- 

ศึกษาตอนตน ไตมอบหมายไหคณะทำงานยก•รังVเลํกสุกร 

ภาษาไทยเบึนผู้ดำเนินการ 



๙๙ 

©.๒ ภาษาต่างประเทศ 

ในชนมธยมศกษาบท ด และมธยมศกษๅบี1ที่ |ฏ นิศึ- 

เรียนจะเลือกเรียนภาษาต่างประเทศไต่}ๅๅษๅเต่ยว ไนช*นิ 

มธยมศึกษาบี่ที่ ๓ นกเรียนอาจเลือกเรียนภาษาต่าง1)ระเทศ 

ไค ๒ ภาษา 

ภาษาต่างประเทศทีจะกำหนคให'เรียนไท้ในไรงเรียน 

น1น ใหกณะผู้'ทำงานยกร่างหลกสูตรภาษาต่างประเทศเบึนผ้ 

พิจารณา ทํ้งนั้จะตองไม่ขคค่อนโยบายของกระทรวงศึกษา- 

ธิการ 

๒. วิทยาศาสตรและคณึฅศาสตรํ 

ให้,ใช้หลกสูตรของสถาบนิส่งเสริมการสอนวิทยา- 

ศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓. สํงคมศึกษา 

กลุ่มวิซาน้ประกอบควยเน้อหาวิชาต่อไปนื 

๑. ภูมิศาสตร์ 

๒. ประวิฅศาสตร์ 

๓. หน้าทีพลเมือง 

๔. ศีลธรรมและจริยธรรม 

๕. เศรษฐศาสตร์ 



๑00 

๖. กวามร้เรื่องสังคมไทย 

๗. ประชากรศึกษา 

ฯลฯ 

๔. พัฒนาบุคลิกภาพ 

ใพักณะทำงานของแก่ละรายวิชาเบ่นผู้ยกร่างหสักสูตร 

๕. การงานและอาช้พ 

แบ่งออกเบื่นสาขาต่าง ๆ ดิงนํ้ ะ- 

ส. เกษตรกรรม 

๒. คหกรรม 

๓. อุตสาหกรรม 

๔. ธุรกิจ 

๕. นาฏศิลบ่และกริยางกศิลบ่ 

๖. วิชาภาษาต่างประเทศและวิชาการงานและอาชีพ โรงเรียนอาจจุด 

สอนต่อเนืองสันจนจบหลกสูตรของวิชาน,น ๆ ไสั โดยไม่จํ าเบน 

ตองจดตามกาบเวลาเรียนต่อสัปดาห์ที่กำหนดไว้ในโครงสร่าง 

แนวปฏิป้ต 

ส. ให้โรงเรียนทำการสอนบี1ละ ๒ ภาคเรียน ภากเรียนละ 

สปดาห และให้มีการสรุปผลการเรียนและหรือทดสอบประ. 

จำภาคในสัปดาห์ที่ ๑๙ 



๑อ๑ 

๒. เวลาเรยนสำหรบแต่ละชน แต่ละโปรแกรมการเรียน ต่ยิง. 

ไม่น้อยกว่าสไเคาห์ละ ๓๕ กาบ 

๓. ในตอนเชาเมอท้าพิธิเคารพธงชาคิแลว ให้มีการอบรม 

น้กเรียนให้ยึคม่นในสถาบ5นชาติ ศาสนา และพระมหา- 

กษตรย ฅลอคจนระเบยบวิน้]ของนกเรียนเบนประจุาทุกวน 

๔. โรงเรียนตองจกให้มีการประชุมอบรม ฟิวคมนต์ไหวพระ 

ตามโอกาสอนสมควร และเหมาะสมแก่ทํองถน นอกเวลา 

เรียนที่กำหนคไน้อย่างน้อยส่ปกาห์ละครึ่งชํวโมง. 

๕. โรงเรียนค้องจํคให้มีกิจกรรมในเวลาเรียน ๓-๕ คาบต่อ 

สปคาห้ กิจกรรมคงกล่าวจะต่องจืกขนเพื่อน้ฒนาบุคลิกภาพ 

และอุปนิสยของนกเรียน เช่น กิจกรรมแนะแนว การใช่ 

ห์องสมุค ลูกเสือ หรีออนุกาชาค ฅลอคจนกิจกรรมอื่น ๆ 

ที่โรงเรียนเห็นสมควร 

๖. เนอหาของวิชาต่าง ๆ โรงเรียนอาจปรบปรุงเพื่อใหใหมาะสม 

กไ]ความค้องการของนกเรียนและทองถี่นไค้ แต่ค้องรกษา 

จคประสงค์ของวิชาน1น ๆ ไค้ 

๗. การค้ครายวิชาของหฒัสูตรการงานและอาชพอื่นที่นอกเหนือ 

จากที่มีอย่ในหล่กิสฅรนื ให้โรงเรียนเบนผู้จคท้าตามความ 

เหมาะสมและกวามค้องการของทองถี่นไค้โคยอนุม่ตของกระ- 

ทรวงศึกษาธิการ 



6)0ไ23 

๘. การเรียนการสอนกามหล,ก่สูฅรนั้ โรงเรียนอาพกร่วมกบ 

โรงเรียนอื่น หรือสถาบนอืน หรือแหล่งความเก่างๆ โน 

ทองถ็นที่สามารถสนอง'จุกหมายและหลกการ,ของหลกสู,กรโก้ 

และนำผลการเรียนนํนํมาเบีนส่วนหนึงของการบ่ระเมนผล 

ของโรงเรียน 

๙. การประเมินผลการเรียนใหเบนไปฅามระเบียบของกร-บววง 

ศึกษาธิการ ว่ากวยการประเมินผลการเรียนกามหลกสูกร 

มิธยมศึกษากอนก่น พุทธศึกราช— — -— 
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การเปลี่ยน,ระบบชนเรียน,และการใชหลกสูตร 

เพออ'นุม?1โ1/แบน!บ่ตามแผนการศกษาแหง1!(าฅิ พทธศกราช 

๒๕๒0 ซึ่งจะมีผลใช่บงกบ?I1งแต่บื่การศึกษา ๒๕๒0 เบ่นตนไป 

กระเารางสกษาธกๅ'5 [1ดคๅเนนการปรบปรง']/เลกลค'1 ท'งระคบประถม- 

ศกษาและมธยมกีกษา และเตรยมการปรบระบบขน),รยน ระคบประลม 

กิกษาและระคบมธยมกีกษๅ เคยกาVเนคการจดสถานศึกษๅระคบประถม. 

ศึกษาเบ็นคอนเดียวตลอด ใชํเวลาเรียนประมาณ, ๖ บ่ และแบ่งการ 

กึกษาระคบมธยมศกษๅออกแบน ๒ ตอน กอ มธยมศึกษาคอนก่นและ 

มธยมศึกษาตอนปลาย ใชเวลาเรียนฅอนละประมาณ ๓ บ่' เคยอๅศํย 

อานาจคามความในขอ๒® แห่งประกากีของคณะปฏิว้ตฉบ*บ่บ่ ๒๑๖ ลง 

วนที ๒๙กนยายนพ.กิ.๒๕®๕ กระทรวงศึกษาธิการจุงประกาศกำVIนค 

การเปลีขนระบบชนเรียนและกไารใชํห่ล่กสูดรใหม' ทั้งระคบประถม- 

ศึกษาและระดบมธยมศึกษา คงต่อ'!ปน 

ระด!!ฟ่ระลมษา ให้มีชนเรียนคงแต่ชนประถมศึกษาบี'ที' ล 

ถงชนประถมศึกษาบีที ๖ หรือ ป. ©-'0 และให้ใชิห่ล่กสูตรประถม- 

ศึกษาใหม่แทนหลกสูฅรประโยกประถมศึกษาคอนก่'นและคอน1]ถาย 

พุทธคํก่ราช ๒๕0๓ ภายในกำหนดเวลาต่อไปนํ้ 

บีการศึกษา ๒๕๒® ให้ใชหลกสุครประถมศึกษาใหม่ เฉพาะ 

ชนประถมศึกษาบ่ที่ ๑ ส่วนชนประถมศึกษาบี1ที่ ๒-๖ นน ให้ใช้หลก 

๏๖ 



๑!ร0]ฐ3 

สูฅรประโยคประถมศึกษาคอนคืนและฅอนปลาย พุทธศ'กราช ๒๕0๓ 

ซึ่งณ็'นหลืกสูฅรเค็ม และ,ให้ยกเลิก,ชนประถมศึกษาบื่ที่ ๗ 

บื่การศึกษา ๒๕๒๒ ให้ใช้หล'กสูฅรประถมศึกษาใหม่ เฉพาะ 

ช้นํ้ประถมศึกษาบื่ทื่ ๑-๒ ส่วนชนประถมศึกษาบื่ทื่ ๓-๖ น'น ให้ใช 

หล*ก่สูฅรเดิม 

บื่การศึกษา ๒๕๒๓ ให้ใช้หล'กสูฅรประถมศึกษาใหม่ เฉพาะชน 

ประถมศึกษาบื่ที่ ๑-๓ ส่วนชนประถมศึกษาบที่ ๔-๖ น็น ให้ใช้หล'ก 

สูฅรเค็ม 

บื่การศึกษา ๒๕๒๔ ให้ใช้หล'กสูฅรประถมศึกษาใหม่ เฉพาะ 

ช1นประถมศึกษาบื่ที่ ๑-๔ ส่วนช1นประถมศึกษาบื่ที่ ๕-๖ นน ให้ใช้ 

หล'กสูตรเค็ม 

บื่การศึกษา ๒๕๒๕ ให้ใช้หล,กสุฅรประถมศึกษาใหม่ เฉพาะ 

ช8นประถมศึกษาบื่ที่ ๑-๕ ส่วนชนประถมศึกษาบื่ที่ ๖ นํ้น ให้ใช้หล'ก 

สุฅรเดิม และเมื่อสนบื่การศึกษา ๒๕๒๕ นแล'ว จะไม่มีชนเรียนตาม 

หลกสูฅรประถมศึกษาเดิมเหลืออยู่เลย 

บื่การศึกษา ๒๕๒๖ ให้ใช้หล'กสูตรประถมศึกษาใหม่ครบทกช5น 

คือ ป.® ถึง ป.๖ 

ร?:ด!?มธขมสกชา ใหใเบ่งการศึกษาออกเบื่น ๒ ตอน คือ 

มัธยมศึกษาคอนคืน ค8งแฅ่ชนมัธยมศึกษาบื่ที่ ๑ ถึงช1นมัธยมศึกษา 

บื่ที่ ๓ หรือ ม. ๑ ถึง ม. ๓ และมัธยมศึกษาตอนปลาย คงแท่'ชํ้ๅน 

มัธยมศึกษาบื่ฅื่ ๔ ถึงชนมัธยมศึกษาบื่ที่ ๖ หรือ ม. ๔ ถึง ม. ๖ และ 



6)ไชดา 

ให้'ใชหลกสูฅรมธยมศึกษา'ใหม่แทนหศึกสูกรประโยกม0ธยมศึกษาออนอน 

พุทธศึกราช ๒๕๐๓ และหลกสูกรประโยคม่ธยมศึกษ'ๅออVเปลวย พุทธ- 

ศกราช ๒๕๑๘ ภายในกำหนคเวลาฅ่อไปน็ 

บีการศกษๅ ๒๕๒๑ ให้ใชหลกสูอรม5ธยมศึกษาใหม่ เฉพาะชน 

ม่ธยมศึกษาบีที ๑ หรือ ม. ๑ ส่วนชนมธยมศึกษาบีที่ ๑-๓ หรือ ม. ๏ 

ถึง มศ. ๓ ให้ใชํหลกสูอรประโยกม่ธยมศึกษาออนอ*น พุทธศึกราช 

๒๕๐๓ และชนมธยมศึกษาบีที่ ๔-๕ หรือ มค. ๔ ถึง มค. ๔ ให้ใช้ 

หลกสูอรประโยกมธยมศึกษาออนปลาย พุทธศึกราช ๒๕๑๘ 

บีการศึกษา ๒๕๒๒ ให้ใชหศึกสูอรม็ธยมศึกษาใหม่ เฉพาะ 

ชนมธยมศกษาบีที ๑-๒ หรือ ม. ๑ ถึง ม. ๒ ส่วนชนมธยมศึกษา 

บีที ๒-๓ หรือ มศ. ๒ ถึง มศ. ๓ ให้ใชหลกสูอรประโยกม่ธยมศึกษา 

คอนคน พุทธศกราช ๒๕๐๓ และชแมํธยมศึกษาบีที, ๔-๕ หรือ มศ. ๔ 

ถึง มศ. ๕ ให้ใชหศึกสูอรประโยกม่ธยมศึกษาออนปลาย พุทธศึกราช 

๒๕๑๘ 

บี1การศึกษา ๒๕๒ณ ให้ใช่หลกสุกรม่ธยมศึกษาใหม่ เฉหาะช่น 

มธยมศึกษาบี]ที่9-๓ หรือ ม.® ถึงม. ๓ ส่วนช8นม'ธยมศึกษาบี1ที่ ๓ หรือ 

มศ. ๓ ให้ใช่หลกสุกรประโยกม่ธยมศึกษากอนก,น พุทธศกราช ๒๕0๓ 

และชนม่ธยมศึกษาบี]ที่ ๔-๕ หรือ มศ. ๔ ถึง มศ. ๕ ให้ใช่'หลกสุกร 

ประโยกม่ธยมศึกษากอนปลาย พุทธศักราช ๒๕®๘ 

บี1การศึกษา ๒๕๒๔ ให้ใช่หลํกสุกรม่ธยมศึกษาใหม่ เฉทาะช็น 

มธยมศึกษาบี'ที่®-๔ หรือ ม.® ถึงม.๔ ส่วนชน์มธยมศึกษาบี]ที่ ๔-๕ 



6) ไช ๕ 

หรือ มศ. ๔ ถึง มศ. ๕ ให้ใช้หลกสฅรประโยคมธยมศึกษาตอนปลาย 

พุทธศึกราช ๒๕๑๘ 

บีการศึกษา ๒๕๒๕ ให้ใพ้ลกสูตรมธฒศึกษาใหม่ เฉพาะ 

ชนมธยมศึกษาบี ๑-๕ หรือ ม. ๑ ถึง ม. ๕ ส่วนชนม่ธยมศึกษา 

นีที ๕ หรือ มศ. ๕ ให้เชหลกสูตรประโยคมธยมศึกษาตอนปลาย 

พุทธศกราช ๒๕๑๘ เมือสนปีการศึกษา ๒๕๒๕ นืแลํวจะใม่มืชนเรืยน 

ตามหลกสูตรมธฒศึกษาเก่าเหลืออยู่เลย 

บีการศึกษา ๒๕๒๖ ให้ใชหลกสูตรม่ธยมศึกษาใหม่ครบพุกชน 

หรือ ม. ๑ ถึง ม. ๖ 

เนืองจากไค้มืการยกเลิกชนประถมศึกษาบีที่ ๗ หรือ ป. ๗ ตง 

แตบการศึกษา ๒๕๒๑ เบนตนไป คงนน ในบีการศึกษา ๒๕๒๑ 

จึงกำหนคให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชนประถมศึกษาบที่ ๖ และหรือผู้ที่สอบ 

ตกชนประถมศกษาบท ๗ ท้ประสงคจะศึกษาต่อ ใหเช้าศึกษาต่อในชน 

มธยมศึกษาบีที ๑ หรือ ม. ๑ หลกสูตรมธยมศึกษาตอนตนใหม่ และ 

ให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชนประถมศึกษาบีที่ ๗ ที่ประสงค์จะศึกษาต่อ ให้ 

เฃ็าศึกษาต่อในชนม่ธยมศึกษาบีที่ ๑ หรือ มศ. ๑ หลกสูตรประโยต 

ม่ธยมศึกษาคอนคน พุทธศึกราช ๒๕0๓ 



ส่งละ0ห1พนละ'1400 

จากลูก ๆ หลาน 





มาตราที่ใช้ในการตวงเครื่องปรุง 

๓ ช้อนชา เท่ากับ 0 ช้อนโต๊ 

(&ร่ ชอนโต๊ะ 9 9 0/๔ ถวย 
๑ 

๕- ๓ ชอนโต๊ะ 99 ๑ / ๓ ถวย 

๘ ช้อนโต๊ะ 99 ๑ / ๒ ถวย 

๑๖ ช้อนโต๊ะ 99 ๑ กัวย 

๒ ถวย 9 9 © ไพนที 

๒ ไพนที 99 ® กวอท 

คว๊อท 9 9 ๑ แกลลอน 

เทคนิค'ใน?เารตวงเครคงปรง 

๑. การตวงแบง จะตองร่อนแบงก่อนตวง เวลาตวงใช้สเฟตูลา 

หรือชอนตํกแบงทีร่อนแลวใส่ถวยฅวงอย่างเบามือ แล5[วใช้ส่แปตูลา 

สนทรงหรือสันมีดที่ตรงปาดแบงให้เสมอกบปากถวยตวง ห้ามไม่ให้ 

เกาะหรือเขย่าหรือสัดแบงใหแน่นเบ็!นอ”นขาด โคยเฉพาะการควงแบง 

ในการทำขนมเก๊ก 

๒. •การตวงน้าตาล 

ก. นาตาลทรายขาว หล‘ง'จากที่ร่อน'นาตาลแล’ว ตกนา 



6)125๘ 

คาลใส่ ห้วยควงแลวปาคน่าคาลให้เสมอปากห้วยห้วยสแป กูลาสนครง 

เช่นเคียวกไ]การฅวงแบง 

ข. นาตาลทรายแดง คักน่าฅาลทรายแคงที่ร่อนแห้วใส่ 

ถวยฅวงจคใหแน่นพอสมควรซึ่งจะทำให้นากาลที่เทออกมายํงคงเบนรูป 

ห้วยอยู่ 

๓. การตวงเนย มี ๒ ช'แค คีอ 

ก. การตวงเนยนิม ใช่ส่แปคลาห้กเนย'ใส่ห้วยควง อย่า 

ให้มีช่องอากาศขางใน แลวปาคเนยให้เสมอระห้บปากห้วยควงห้วย 

สแปคูล่า 

ข. การตวงเนยทแข็ง เนยชนิคน่ไม่อาจควงห้วยวิธีแรก 

ไค้จึงฅองใช้การควงแบบ 'แทนทีนำ” ห้วอย่าง ถาคองการเนย 

๑/๒ ห้วย ให้เอานาเย็นใส่ห้วยควงชน่ค ๑ ห้วยควง เพียง ๑/๒ ห้วย 

แลวฅกเนยใส่ถวยควงจนทำให้นาข็นเคีมห้วยเทน่าออก เนยที่เหลือจุะ 

มีปรีมาครเท่ากบ ๑/๒ ห้วย 

๔. การตวงของเหลว ถวยแห้วทีใชควงชองเหลวจะค0องวๅงบน 

พนที่เรียบและมองเห็นระคบไคชคเจน ไม่กวรถือห้วยควงเวลาคูระคบ 

ของเหลว เพราะจะทาใหของเหลวมระคบเอยง ทำให้ปริมาณทีควง 

ไค้ไม่ถูกคอง 

๕. การตวงนำเชอบหรอน่าผง ควรใชชอนที่ทาห้วยน่ๅมนเลีย 

กอน เพื่อไม่ให้น่าเชื่อมหรือน่าผงคิคช่อน 



6)๒๔ 

การใช้เตาอบ 

๏. เพือใหเฅามือณหภูมิคามทีคองกๅจุเมื่ออบขนม ควรบิ1คเคา 

อบไวล่วงหนาอย่างนํอย ๒0 นาที 

๒. เพอใหแน่'ใจ'ว่าอุณหภูมินินถูกค2องคามคองกๅ7กววมิ!เทอร- 

มอมิเฅอร์วางไว้ใหให็นชคเวนไนเคาอบ 

๓. ชนทีวางขนมสำหรบอบจุะคํองไม่เอียง เพราะถาชนวางขนม 

เอียงจะท้าใหขนมที่ไค้มีรูบเร่างผิคไปจุๅฦทีคองฤๅร หรืออๅจุหกไค" 

๔. เมือทำขนมหกลงในเคาหรือเมื่อใช"เคาอบเสรืจุแสํก้ จุะค'อง 

ทำความสะอาคทนทีควยฟองนทีหรือผ"ชน ๆ มืฉะนนจะทำไห2เคาอบ 

เหม็น และขนมทีอบกรีงค่อไป จุะม็กลนเหม็นไค" 

เกรดทึควรร้ 

นมสค ๑ ถวย เท้ากบ นมขนรืค ๑/๒ ถ"วย ผสมกบนา ๑/๒ 

ถวย นมเปรียว ๏ ถวย เท่ากบ นำนมสค ๑ ถํวย ผสมกบนาสม ๏ 

๏/๓ ชอนโค๊ะ หรือ เท่ากบ นานมสค ๑ ถวย ผสมกบนามะนาว © 

๑/๒ ชอนโค้ะ ช์อกโกแลฅ ๑ ชินสีเหล่ยม (๑ ออนซ) เท้ากบโกโก้ 

๓ ชอนโฅ๊ะผสมกบเนย หรือมาร์การืน ๑ ชอนโต๊ะ 

เลกกลาย33031 
1 

{ครองปรุง ๑. แบงสาลี ๔ ถ้วย 

๒. เนยขนาค ๖ ออนซ์ ๑ กระบอง 

๓. นํ้าฅาลทราย ๒ ถ้วย 

๏๗ 



๑๓0 

วิธทำ 

๔. นาวานิลา ๑ ชอน1ชา 

๕. ไข่ไก่ ๘ ฟอง 

๖. กส่วยหอมกรึ่งหวี (๖ ผล) 

๗. มะนาว ๑ ลูก 

๘. กระคาษสีนาคาล ๑ แผ่น 

๑. มะนาวผ่า ๒ บีบเอาแค่นำ กลวยหอมผ่าสีฅคยาว 

ขนาคครึ่งนํวใส่อ่างจนหมค เทมะนาวลงเกลาพิกไว้ 

๒. เนยกบนำคาล1ใส่อ่างอีให้ขน ใส่ไข่ไก่ทีละ ๒ ฟอง 

จนหมค ๕ นาทีฅ่อครึ่ง เทกลวยหอมใส่ลงกนให้ 

เขากน แร่งแบงอ่อย ๆ กนจนเข็ากนก 

๓. ถาคที่จะใชทาเนยค่คกระคาษสีนำฅาลให้เท่ากบพิมพ์ 

ทาเนยบนกระคาษอีกกรง เทขนมใส่นำเขาเคาอบ 

จนสุก ยกลงเทกวาลงบนกระคาษ และเทคว้าอีก 

กรง เอาหน้าขนเอากนถากกคให้เรียบค่คเบีนชนสี่- 

เหลี่ยม รบประทานไคหรือจะใส่ถวยกระคาษใส่ 

พิมพ์'เล็ก ๆ ก็ไพ์ โรยเนยแข็งขูคและเขาเคาอบ 

สบป ะรดเด๊ก 
? 

เครองปรุง ๑. ไข่ไก่ ๘ ฟอง 

๒. แบงสาลี ณ ๑/๒ ถํวย 

เนยขนาค ©๒ ออนซ์ ๑ กาะบอง ๓. 



๑ตา๑ 

วิธีทำ 

๔. สับปะรก ๑ ผลเล็ก 

๕. นากาลทราย ๓ ถวย (เชื่อมสบปะรก ๑ ขนม 

๒ ถํว่ย) 

๖. ผงฟู ๑ ช่อนชา 

๗. นาวานิลา 

๑. ปอกฒัปะรดผ่า ๔ ฝานเอาไสออกทํนขวางลุก ๓/๘ 

น็ว นาคาล ๑ ส่วย ใช่กระทะทองคงไฟไม่ฅองใส่ 

นำ ปล่อยให้ไหมโบี่นสีเหลืองแก่ (ไม่ใช่ไหสัจน 

ขม) นำสับปะรดใส่ลงเชื่อมแสัวเกี่ยวจนงวดหม่น 

คน มิฉะนนจะไหม้คิดสัน งวดแล’วใส่วานิลา ยก 

ทงไว้ให้เย็น 

๒. ดวงเนยใส่อ่างก,บนำฅาล ๒ ส่วย ฅีจนขนขาว 

ต่อยไข่ใส่ทีละ ๒ ฟอง จนหมดใส่นำวานิลา ดวง 

แบง ๘ ๑/๔ ส่วย ค่อย ๆ แร่งลงพร่อมก'บผงฟู 

กนให่เช่าก่น 

๓. ทาเนยในถาดรูปกลมใหมาก ๆ นำสับปะรดลงเรียง 

ให้ชิดสันเอาทางโค่งไว’ฅรงพิมพ ส่าโหว่ใหไอา 

เศษ ๆ แซมให้เค็ม นำที่เหลือเทใส่ขนมกนให่เช่าสัน 

ยกอ่างแบงเทใส่พิมพ์นำไปอบให้สุกยกลงกว่าพิมพ์ลง 

สับปะรดจะกสับอยู่ช่างบน 



๏๓!2) 

เครองปรุง 

วิธทำ 

เด๊กลืม 

อ. แบงสาลี ๘ ถไย 

๒. ไข่ไก่ ๗ ฟ่อง 

๓. นาฅาล ๒ ถไย 

๔. สไ)เขียวหวาน ๓ ผล 

๕. ผงฟู ๑ ช่อนชา 

๖. เนย ๑๖ ออนซ์ อ กระบอง 

๗. ถไลีสงคิวหน ๒ ชอนโต๊ะ 

๑. แบงสาลีร่อนแลไควง ๘ ถไย 

๒. ผสมเนยก'บนาฅาลคนจนขนชาว ใส่ไข่ลงลีพอไข่ 

แฅก ใส่นาวานิลา นาสไกน (เหลือจากแกนใน 

สไกน) 

๓. สม ๓ สก ใช้ผิวเพียง อ ลูก หนละเลียค นอก 

นไแเกะเอาแฅ่เนอ เทขนมลงในถาคทาเนยกร 

กระคาษและทาเนยถึงขอบบน เอาถวลีสงโรยหน้า 

โรยผิวสไทบ หยิบสมที่แกะออกเบ็่นกลีบ ๆ ไว้โรย 

ลง เขไเฅาอบ เหลืองเกรียมใช้ไค้ 

เล๊กฉิวโกลต๔ 

เครองปรุง แบงเค๊กร่อนแลว ๒ ถไย เนย ©/๒ ค้วย 

นาฅาล ^ ถไย นานมสค ๑/๒ ถไย 



6)0)๓ เ 

วิธทำ 

เครองปรุง 

วิธทำ 

ผงฟู ๓ ชอนชา เข'แคง ๔ ฟอง 

เกลือ ๑/๔ ชอนชา วานิลลา ๑/๒ ชอนชา 

๑. ร่อนแบง ผงฟู และเกลือให์เขาคำยกน ๒-๓ อรง 

๒. ฅเนยให้ขึนฟู แลวค่อย ๆ ใส่นำทาล ทีให้เข่ากน 

๓. เมื่อฅีเนยและนาฅาลขนคีแลืว ใส่ไข่ลงท้ละฟอง 

และทีใหเขากนทุกครง สุคทำยเฅิมวานิลลาแลำคน 

ให้เข่ากไเ 

๔. แบ่งแบงเบน ๓ ส่วน และแบ่งนำนมเบน ๒ ส่วน 

แลว เส่แบ่งสลบนำนมลงในเนยทีไค้ที่แลว จุนหมค 

คนให้เข่ากนเบา ๆ 

๕. เทส่วนผสมลงในถาคอบเก๊กขนาค ©๓x๙x๒ นิว 

๖. อบในเคาอบรอนปานกลาง (๓๕๐ องศา) ใชเวลา 

ประมาณ ๓๕-๔๐ นาที 

๗. เมอสุกแลวเอาออกจากเคา เอาออกจากถาควางให้ 

เย็นบนคะแกรง เมื่อเย็นแลำจึงนำมาแก่งหนำ 

หนำ,ไขห้าว 

ไข่ขาว ๒ ฟอง นาคาล ๑ ๏/๒ ถำย 

ครีมออฟทาร์ทาร ๑/๔ ชอนชา หรือ กาโร ๑ ชอนโค- 

นา ๑/๓ ถวย วานิลลา ๑ ชอนชา 

๑. ใส่ไข่ขาวนาคาล ครีมออฟทารทา7 และนาลงใน 

หมอก่นชนบน 



©๓^ 

๒. วางหมอฅุ๋นบนนาIคือค 

๓. ใช้ที่ฅีไข่ฅีส่วนผสมในหมอฅุ๋น จนกระทงไข่ฅงยอค 

๔. ยกไข่ทึฅีไค้ที่แลืวลงจากเคา ค่อย ๆ เฅิมวานิลลา 

แลำกนให้เขาก่น 

วธยอมสมะพราว'ใช้!แตงหนำ!คก 

๑. ขุคมะพฑ้วทึมทึกใหไบนฝอยละเอยคหรือเบนเสน 

ยาว ๆ ก็'ใช้ 

๒. ค่อย ๆ หยคสีลงบนมะพรำวที่ขูกไวแลวค่อย ๆ เขี่ย 

ให2มะพรำ'วฅิกสีสมาเสมอก่น เพื่อไม่ให้สีจคเกินไป 

ควรใช้นาผสมให้สีจางลง 

๓. เพื่อบองกไ;ไม่ใหํมะพรำวบูคเร็ว ควรนึ่งเสียก่อน 

ประมาณ ๑๕ นาที 

หนไเนย-แตงหนาเด๊กกลาย 

เกรองปรุง ครํสโก, ๑ ถํวย เนย ©/๔ ถวย เกลือ ๑/๘ ช้อนชา 

วานิลลา ๑ ๑/๒ ชอนชา นาฅาลบนประมาณ ๘ ถวย 

สีสำหรบใส่ขนม 

ๅธทำ ๑. ฅเนยและ คริสโก้ใหใขำกัน ค่อย ๆ เฅิมเกลือและ 

นาตาลทีละนอยประมาณ ๑ ถ้วย 

๒. เติมวานิลลา คนใหใขำกันดี แล*พง'ใส่นาฅาลที่ 

เหลือทไหมอแลวดีใหเขำกัน 



6)(1'ฑห้เ 

๓. ถ้าฅ้องการ,ใหไบนสีอะไรก็ค่อย ๆ หยดสิน,น์ ๆ แล่ว 

กนให้เขาก’น หน้าเก๊กชนิดน็ใช้บีบเบนหนำดอก 
•น1 'VI ^ 

เมเค 

เครองปรุง 

ว้ธทำ 

เล๊ลช๊สกโกแลล 

แบงเกก ๒ ถ้วย ผงฟู ๓ ชอนชา 

เกลอ ซิ/๔ ถวย เนย ๒/๓ ถวข 

นำคาล ๑ ©/๔ ถ้วย ไข่ ๓ ฟอง 

นานมสค ๑/๒ ถ้วย โกโกผง ๑/๒ ถวย 

นำ ซิ/๒ ถ้วย 

๑. ฅไ]โกโกกบนาฅาล ๑/๔ ห้วย และน้า @7๒ ถวย 

เข่าห้วยห้นจนเดือดยกลงจากเฅาวางไว้ให้เย็น 

๒. ร่อนแบง เกลือ และผงฟู'ให้เ'ข่าก"น ๓ กรง 

๓. ดีเนยก*บน้าดาลจนขนขาวฟ ใส่ไขทละฟองจนครบ 

๓ ฟอง ดีแรง ๆ ให้ไข่เข่าก้บเนย ดีทุกกรง็ที่’ใส่,ไข่ 

แต่ละฟอง 

๔. ผสมโกโก้ที่ฅมกบนมจนหมด 

๕. เติมแบีงสลบกบนมจนหมด ใส่วานิลลาแห้วกนให้ 

เข่าก่น 

๖. ห้กเก๊กใส่ห้วยขนาดเล็กที่เบ็๋นกระดาษวางในถาด 



®)๓ไ} 

ม"ฟพี่น อบในเฅาที่รอนปานกลาง (๓๕๐องศา) 

๑0—ด๖ นาท 

๗. เมื่อเก๊กสุกดีแม้ว่ เอาออกจากเคาอบเทออกจาก 

พิมพ์วางใหใย็นบนฅะแกรงลวด เมื่อเย็นแลวแต่ง 

หน้าม้วยหน้าที่เตรียมไว้ไม้ 

เครืองปรุง 

วิธทำ 

ทนำเนย 

เนย ๑/๔ ถ้วย 

คริสโม้ ๓/๔ ถ้วย 

นาตาลใ!]นประมาณ ๓ ถ้วย 

ชอกโกแลฅ ๒ ออนซ์ 

๑. ตีเนยและคริสโก้'ใหโ'ขำกนดี ค่อย ๆ เติมนำตาลบน 

ที่ละนอย 

๒. ละลายช๊อกโกแลฅในหมอต่นชํ้นบน ที่งไวํจนเย็น 

จึงค่อย ๆ เทลงในเนยที่ฅีไว’ กนเบา ๆ ใหโขำถ้นตี 

นำไปแต่งหน้าแยมโรลที่เตรียมไม้ 

วิธแต่งหน้าแยมโรลอย่างง่าย 

๑. แต่งเบนท่อนไม โดยวางแยมโรลฅามแนวนอน 

ทาหน้าเนยให,ท'วและสมื่าเสมอท8งอน ใชซอมขูด 

ใหพนลายไมและเพื่อใน้สวยงาม อาจจะตกแต่ง 

ควยใบไม้ ดอกไมนาตาลก็ไม้ 



6)๓ 

1อ. แตงเบนเทยนดดแยม!รส ยาวพอตง!ด!ดย!ม^ม 

ใช่หนาเนยทาใหทว แลวโรยควยน1ๅตๅลเม็?1^1ง ๆ 

และ[ชลูกกวาค เยลลีตดให้เหมือนเปลๅเทียน 

ประคบก็ได้ 

เครองปรุง 

วิธทำ 

แข31ไรล 

แป้งเก๊กร่อนแลว ถวย 

ผงฟู ๑ ชอนชา 

นาฅาลบน ๑ ถวย 
ห 'VI 1 
เขเก ๔ ฟอง 

เกลือ ©/ ชอนชา 

นามะนาว ๑ ชอนโต๊ะ 

วานิลลา ๑ ชอนชา 
/ะะ*/ 2^ 

2^ 

๑. เฅรยมถาดสเหลยมฅนขนาด ๘x๑๒ นิว ปดีๅย 

กระดาษแกว ทาเนยให้ทวิ ๒ ถาด 

๒. ร่อนแบง เกลือ ผงฟูให้เช่าก*น ๓ กวิง 

๓. ฅีไข่จนฟู ค่อย ๆ ผสมนาดาลลงทีละน์อ์ย ดีเรื่อย ลู 

จนหมคนำฅาล่ แลวดีฅ่อไปแรง ๆ อีกประมาณ 

๓-๔ นาที 

๔.- ค่อยๆ ผสมแบงทีร่อนแลวลงในชามไข่ กนเบาๆ 

จนเช่ากนดี ใส่นามะนาวและวานิลลา คนพอให้ 

© ด่ 



&๓^ 

เขากน 

๕. คกขนมใส่ถาคม้งสองทีเครียมเอาไว เอาเขาอบใน 

เฅาที่รอนขนาอกลาง (๓๕๐องศา) ประมาณ๗ 

นาทีก็สุก เอาออกจากเฅา 

๖. เฅรียมม้าขาวบางขนาคโคกว่าถาคขนมเล็กนอย ปูบน 

คะแกรง โรยนาคาลบนให์ทาบาง ๆ เทขนมลงบน 

ม้าขาวบาง ลอกกระคาษขางหลงออกใหหมค แลว 

ใช้มีคกม ๆ คคขอบที่แข็งออกใหหมค ม่วนเก๊ก 

ก็บผาขาวบางใหํเบนแท่งกลม วางทั้งไ,วิจ์นเย็น แก้ 

ม่วนเก๊กออก ทาควยหนาเนยบาง ๆ แล*วม้วนเขา 

เบนแท่งอีกกรงหนึง ใชหนาเนยแฅ่งหน็าคามฅอง 

การ 

คุ๊กกวงลอส์องส์ 

เกรองปรุง แบงออลเพอรโพส ๑ ๓/๔ ม้วย ผงฟ่ ๏/๒ ช้อนชา 

เกลือ ๑/๘ ช้อนชา เนย ๑/๒ ม้วย 

ไข่ ๑ ฟอง วาน้ลลา ๑ ช้อนชา 

กาแฟผง ๑ ช้อนชา ถวม้บหยาบๆ©/๓ ม้วย 

ช๊อกโกแลฅไม่หวาน 0 ออนซ์ นาคาล ๒/๓ ม้วย 

๑. ร่อนแบง ผงฟ่ และเกลือใหไขาก9น ๒-๓ กรง 

๒. ทีเนยและนาคาลใหใขากน แม้วใส่ไข่ทีใหไม้าม้นที 

วิธีทำ 



ค่อย ๆ ผสมแบงทีร่อนไวโข์าค่วยกํน 

๓. แบ่งแบงที่ผสมแล2วออกเบน ๒ ส่วนเท่า ๆ กน 

ส่วนทนึงเฅิมกาแฟผงและถํ่วสืบหยาบ ๆ กน'ให์เขา 

กน ห่อควยกระคาษไขเอาเข2าคู้เย็นไว^ ส่วนที่ ๒ 

เฅิมช๊อกโกแลฅไม่หวานทีละลายแล2วให่เข9าก็น ห่อ 

ควยกระคาษไขแลวเอาเขาคู้เย็นเหมือนส่วนแรก 

จนอยู่ฅว 

๔. เมือกุ๊กก็อยู่ฅำคีแลว เอาออกจากคู้เย็นคลึงควยไม้ 

กลึงแบงใหเบ่นแผ่นสี่เหลี่ยมขนาค ๑๖x๘ นว 

เท่ากนที่ง ๒ ส่วน วางกุ๊กก็กาแฟบนกุ๊กก็ช๊อกโกแลก 

แลวมวนเบ่นแท่งเคียวกน ห่อควยกระคาษไข แลว 

เอาเขาคู้เย็นอีกกรงประมาณ ๒ ๆ?วโมง 

๕. เมือคุกกีอยู่กวฅ็แลว เอาออกจากคู้เย็น หนควยมืค 

กม ๆ ใหเบ่นแว่นหนาประมาณ ๑/๔ วางเรียง 

ในถาคของกุ๊กก็ที่ไม่ทาน1ามืน 

๖. อบในเการ่อนปานกลาง (๓๕๐องศา) ประมาณ 

๙-๑๒ นาที เมอสุกแล2ว แซะขนมออกจากถาค 

วางให้เย็นบนกะแกรงลวค 

ค๊กกกาแฟ 

เครืองปรุง เนยอ่อน ๑/๒ ถวย 



๑๔๐ 

วิธทำ 

/ 

ไข่ ๑ ฟ่อง 

นาคาลทราย ©/๓ กัวย 

วานิลลา ชิ/๒ ชอนชา 

แบงวอคเพอร์โพส ๓/๔ กัวย 

เกลือ ชิ/๘ ช้อนชา 

กาแฟผง ชิ-®ชิ/๒ (๑ถึง®ช้อนกรง)ช้อนชา 

ชิ. ตีเนยวนขั้นฟูควยไม5พาย 

๒. เค็มนิาฅาล วานิลลา ไข่ และกาแฟ และดีกัน 

คนเขากันดี 

๓. ร่อนแบงกับเกลือใหํเช้ากันค ๒-๓ กร1ง ( กัาเนย 

เค็มแกัวไม่กัองใส่เกลือก็ไกั) แลืวค่อย ๆ ผสม 

แบงลงในเนยที่ฅีไกั คนให้เช้ากันอย่างเบามือ แค่ 

อย่ากนให้มากน'ก 

๔. ใช้ช้อนเล็ก ๒ กัน ฅกคุ๊กกหยอดบนถาคอบค๊กกั้ 

วางห่างกันประมาณ ชิ น็ว 

๕. อบในเฅาที่มืขนาคกลาง (๓๕0 องศา) จนขนมสก 

ใช้เวลาประมาณ ชิ0 นาที 

๖. เอาขนมออกจากเฅา แซะก๊กกออกจากถาคขณะกัง 

ช้อน ๆ อยู่ วางพักให้ขนมเย็นบนฅะแกรงลวค 

เมื่อขนมเย็นแลวเก็บไว้รบประทานในขวดที่บี่ดฝา 

แน่น 

๗. 
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เครืองปรุง 

วิธทำ 

เครองปรง 

ดุกกถา 

เนย ๑/๔ ถวย ครสโก ซิ/๔ ถวย 

นำศาลทราย ๑/๒ ห้วย นาฅาลทรายแคง ๑/๒ ห้วย 

ไข่ ๑ ฟ่อง แบงออลเพอร์โพส ๑ ซิ/๔ ห้วย 

ผงฟู ๑/๒ ชอนชา ผงโซคา ๓/๔ ชอนชา 

เกลือ ๑/๔ ชอนชา เนยถ,ว ซิ/๒ ถวย 

๑. ผสมเนย กริสโก2" นาคาลทรายขาว และนาคาล 

ทรายแคงเข่าควยกน แห้วจึง'ใส่'ใช่กน'ไห]เข่าห้นคี 

๒. ร่อนแบง ผงฟู โซคา และเกลือให้เขากน๒-๓ กรง 

๓. ผสมแบงทีร่อนไว้ให้เข่าห้บเนยที่เคลืยมไห้ กนให้ 

เข่ากน 

๔. ห่อแบงก๊กกที่ผสมคแห้วควยกระคาษไข แช่ฅู้เย็น 

พออยู่ห้ว 

๕. บนแบงคุ๊กกให้เบนห้อนกลม ๆ แห้วใชสอมกคให้ 

แบน วางในถาคอบก๊กกอบในเคาอบห้อนปานกลาง 

(๓๕๐ องศา) เวลา ๑๐-๑๒ นาที 

๖. เมื่อสกแห้ว เอากุ๊กกออกจากเคาอบ แซะขนมออก 

จากถาควางโทเย็นบนคะแกรงลวค 

ส์ปริทช้ 

เนย ๑ ห้วย นาคาล ๒/๓ ห้วย 



วิธทำ 

เครองปรุง 

ไช'แดง ๓ ฟอง วานิลา 8 ชอนชา 

แบงออลเพอรโพส ๒ ๑/๒ ลิวย เกลือ ©/๔ พ้นชา 

อํลม่นฅบน ซิ/๔ ลิวข 

๑. ฅีเน’ปกไ)นิาตาลใหใฟ้าก้นคี เติมไข่แคงและวานิลา 

แลิวฅีใหไข่ ากน ฅอนสุกทายเฅิมฒัม็นฅ์บนลงไป 

แลวฅีฅ่อไปจนเขากนคี 

๒. ใช้ที่ปีบกุ๊กกบีบใหใบนรูปค่าง ๆ บนถากก๊กกที่ไม1 

กองทาเนย 

๓. อบภายในเฅาอบที่มกวามรอนปานกลาง ( ๓๕๐ 0 ) 

จนสุก ใชโวลา ๗-๑๐ นาที 

๔. เมอขนมสุกแลว ใชสแปกูลา'โลหะแซะขนมออก 

จากถากทนที วางให้เย็นบนฅะแกรงลวก แล2วจุง 

เก็บใส่ขวกที่ปีกฝาแน่น 

โดนํท ( ผงฟ่ ) 

แบงออลเพอร์โพส ๔ ถวย 

ผงฟู ๔ ชอนชา 

ลกจนทนบ่น ๑/๔ ชอนชา 

นำฅาล ๑ ถวย 

เนย ๒ ช้อนโฅ๊ะ 

เกลือ ©/๒ ช้อนชา 



๑๔๓ 

วธทำ 

เกริองปรุง 

อบเชยบน ๏/๒ ชอนชา 

ไข่ ๒ ฟอง 

นำนม ๑/๒-๓/๔ ถาย 

นามนสำหรบทอค 

๑. ร่อนแบง เกลือ ผงฟ่ และเครื่องเทศเข่าน้วยกน 

๒—๓ กรง 

๒. ฅึไข่ นาฅาล และเนยเข่าควยกน 

๓. เฅิมส่วนผสมแบงลงในส่วนผสมไข่ สลบกบนานม 

กนเล็กน้อยพอเข่าก้น น้าเหลวไปน้องเฅิมแบงอีก 

เล็กน้อย แค่แบงจะน้องนม 

๔. ห่อแบงที่ผสมแลวน้วยกระคาษไข ใส่ไว้ในตู้เย็น 

จนอยู่น้ว 

๕. คลึงแบงที่อยู่น้วแน้ว ใหหนาประมาณ ๑/๒ นํ้ว 

บนพนเรียบโรยควยแบง ใช้ที่น้คโคนทน้คแบง 

วางไว"ประมาณ ๒๐ นาที แลเวทอค'ในน้ามนมากๆ 

ที่รอนปานกลางจนสุก 

๖. เมื่อสุกดีแลว ซ!!น้ามนน้วยกระคาษฟาง คสุกน้วย 

นาคาลบน 

บราวนืส์ขปะรด 

แบงออลเพอรีโพส ๑ ๏/๒ น้วย, ไข่ ๓ ฟอง 



©๔๔ 

วิธทำ 

นาตาลท':าย ๑ ต/๒ ถ้วย, วานิลลา ๑ ชอนชา 

ผงฟู 0 ช้อนชา, สไ]ปะรดชนเล็ก ๆ ® ถ้วย 

เกลือ 0/๔ ช้อนชา, ช๊อกโกแลฅไม่หวาน ๒ ออนซ์ 

อบเชยบ่1น ต/๒ ช้อนชา, ถวสบหยาบ ๆ อ/๒ ถ้วย 

เนย ๓/๔ ถ้วย 

อ. รอนแบง ผงฟู เกลือ และอบเชยบ่1นใหํเช้ากนคึ 

๒ —๓ กรง 

๒. ฅีเนยและนาฅาลให์เข่ากํน แล47จึงค่อย ๆ ใส่ไข่ลง 

ทีละฟ่อง ฅีให์เข่ากนคีทุกกรํ้ง 

๓. ใส่แบงที่ร่อนเอาไวลงในเนยที,ฅีไค้ที่แลว คนเบา ๆ 

ใหโขากนดีแลวแบ่งแบงออกเบน ๒ ส่วน ส่วนแรก 

ใส่สบปะรค ส่วน'หลงผสมกบถื่วสบ และช้อกโก- 

นลฅที่ละลายแลว 

๔. เทส่วนผสมชอกโกแลฅในถาค ๔ เหลี่ยมขนาค 

๑๓x๙ น็ว ที่ทำนามนไว' แลํวจึงค่อย ๆ เทส่วน 

ผสมสบปะรคลงบนขางบน ใช้มีคกนให9ส่วนผสม 

ที่ง ๒ เขากนเบนลายหนอ่อน 

๕. อบในเคาอบที่รอนปานกลาง (๓๗๕องศา) ประ. 

มาณ ๓๕-๔๐ นาที 

๖. เมือสกแลว เอาออกวางใหโยนบนคะแกรงลๅค 

แลวจึงคคเบนช้น ๔ เหลี่ยม 



๑๔๕ 

โดนท ( ยสท ) 

1ครองปรุง นานม ๑ ถวย ยสท ๑ ชอนโก๊ะ น0'ไกาลพราย ๓/๔ กๅย 

กบอก ๑ ชอนโกะ เนยหรอมาณการม ๓ ชอนโอะ ผิวมะนาว ๒ 

ชอน'โต๊ะ แบงออลเพอรโพส ๔ ๑/๒ ถๅย เกลือ ๑ ชอนชา โช่ ๑ ฟฎง 

นาอุน ๑/๔ ถวย ลูกจนทรบน ๑๑/๒ ชอนชา นำมนสำหร็บทออ 

นำฅาลบนสำหรบกลก 

วธทำ ๑. อุ่นนานมบนหมอค๋นชนบนจุนรอนจุก แก่อย่าให้’ 

เคือค ยกลงทํงไว้ให้อ่น 

๒. โรยยีสทลงในนำอุ่น ๑/๔ ห้วย คนให้เขากน 

๓. เทยีสทลงในนำนมอุ่นและเก่มนากาล ๑ ช้อนโก๊ะ 

๔. ผสมแบง ๑ ๑/๒ ถวยกบนำนม แลวฅีใหเขากนคี 

คลุมควยผาชน ๆ ทํงไว้ในที่อุ่นประมาณ ๑ ช5วโมง 

๕. ฅีเนยหรือมาร์การีน กบนากาล ๓/๔ ห้วย ให้ขำ 

กนคี แลวใส่ไข่ ผิวมะนาว ลูกจนทน์บนและเกลือ 

ฅีจนขน'ฟู 

๖. ผสมแบงทีขนแลวห้บเนยที่กีขนแลวให้ขำกนก เกิม 

แบงส่วนที่เหลือ แลวกน.ให้ขากน เทใส่ในชาม 

ผสมที่ทานามน คลุมควยผำชน ที่ง'ให้ขน ๒ เท่า 

๗. เมื่อแบังข้นไค้ที่แห้ว คลึงแบงให้หนาประมาณ ๏/๒ 

น้ว แห้วใช้พิมพ์โคนทฅค คลุมควยผิาชนที่งไว้ 

๏๙ 



๑๔๖ 

ส'กกร่จนแมงขนเบนสองเท่า จึงนำไปทอคในนำมน 

ที่รอนปานกลาง จนสุกเอาขนม'าซ้บนำมน และคลุก 

นาฅาลบน 

บนมบงกรอบ 

เครืองปรุง ยีสท์ ๑ ชอนโฅ๊ะ นาอุ่น ๓/๔ ถาย 

นาฅาล ๑ ชอนไฅ๊ะ เกลือ ๑ ๏/๒ ชอนชา 

นามน ๒ ชอนโฅ๊ะ ไข่แคง ๑ ฟ่อง 

แบงออลเพอร์โพส ๒ ๑/๔-๒ ๑/๒ ถ8วย ไข่ขาวฅนิค 

ทน่อย ๑ ฟอง 

วิธทำ ๑. โรยย็สท่ลงในนาอุ่น กนใหเขากน 

๒. ผสมนาฅาล เกลือ นํ้ามนและไข่แคงลงในนาผสม 

ยีสท์ 

๓. ผสมแบง ๒ ๑/๔ ถวยลงในส่วนผสมของเหลว ที่ 

แบงใหไข่ากน เทแบงออกจากชามผสม วางพกไว้ 

๑๐ นาที (คลุมผาชน) แลว1จึงนวค'จนแบงเนียน 

และยืดหขุ่นที ใชไวลาประมาณ ๕-๘ นาที 

๔. เอาแบงที่นวดได้ที่แลว ใส่ในชามผสมที่ทาVแมน 

คลุมควยผาชนที่งไว้ในที่อุ่น จนขนเบนสองเท่า เมื่อ 

แบงขนไคที่แลว ใช้กำบนค่อยลงไปแรง ๆ จุนแบง 

แฟบ เก็บแบงไว้ในภาชนะที่บดสนิท ในคู้เย็นอย่าง 



๑๕0ผ่) 

นอย. ๔ ช.ม แลวจึงค่อยเอามาบนเพื่ออบ 

๕. การบน แบ่งออกเบน ๑๒ ส่วนเท่า ๆ กน แลวกลึง 

ใหไบนแท่งยาว กลม ยาวประมาณ 6๔-๑๖ นั้ว 

วางบนถากอบห่างก'นประมาณ ๒ นั้ว ( เส้นผ่าศูนย- 

กลาง ๑/๒ น้ว ) ทาก่วยไข่ขาวบาง ๆ 

๖. คลุมควยผ่าชน วางไว้ในที่อุ่นจนขนเบึนสองเท่า 

ประมาณ ๔๕-๖๐ นาที ทาคว์ย'ไข่ขาว อบในเตาอบ 

ทีร่อนจ,ด ( ๔๒๕ องศา ) ๑๒-®๕ นาที แก่ถา 

ตองการขนมบงที่ข่างในแข็ง ก่องการใชโคาอบ ๔๐๐ 

องศา ๑๘-๒๐ นาที 

หายมะฟราวธ่ยึน 

เครองปรุง แบงพายอย่างร่วน ๑ ส่วน เน้อมะพร่าวอ่อนห'นบาง ๆ 

๒ ถวย น้าตาล ๓/๔ ถวข น้ามะพร่าว ©/๒ ถํวย นม 

ข้นจืด ๑/๒ ถวย แบงขำวโพด ๑/๓ ถว้ย 

วิธทำ ๑. ผสมเครื่องปรุงทีงหมดลงในหน้อ คนให่เขากน 

๒. ยกขนด1ง็ไฟร่อนขนาดกลาง คนไปเรื่อย ๆ จนขน 

๓. เทไส้ใส่ในแบงพายที่เตร่ยมไว*, ( ขนาด ๙ น้ว ) และ 

กลมกวยแบงพายสำหรบบี่ดหน้าไส้มะพราว ขริบริม 

ใหโร่ยบรอย เจาะให้มีช่องอากาศและใหสวยงาม 

๔. อบในเฅาอบที่ร่อนจด ( ๔๐๐ องศา ) จนสุก 



๑๔๘ 

๕. เมื่อสุกคแล*ว เอาออกจากเตาอบ วางให้เย็น แลว 

จึงเอาเขาตู้เย็น เพราะนิยมรบประทานเย็น 

'ผายนกทอง 

เกรองปรุง แบงพายอย่างร่วน ๑/๒ ส่วน พกทองนึ่งแลวบคละเอียค 

๑๓/๔ ห้วย เกลือ ๑/๒ ชอนชา นานม ๑๓/๔ ถวย 

ไข่ ๓ ฟอง นาตาลทรายแตง ๒/๓ ห้วย นาตาลทราย 

๒ ชอนโต๊ะ อบเชย ๑๑/๔ ชอนชา ขิงบน ๏/๒ ชอนชา 

ลูกจนทน ๑/๒ ชอนชา กานพลู ๑/๔ ชอนชา 

วิธทำ ๑. ผสมเครื่องปรงทงหมตเข่าค2วยกนิ คนให้เข่ากนค 

๒. เทไส้ที่กนเข่ากไเคีแห้วลงในถาตแบงพายขนาค ๙ นึ่ว 

๓. อบในเตาอบที่รอนจึต ( ๔๒๕ องศา) ๔๕-๕๕ 

นาที ถาใช้มีคจึมลงไปในพายและเมื่อตึงใบมีคออก 

ไม่มีรอยเบอนแสคงว่าพายสุกแลว 

นายไก เหด 

เกรองปรุง แบงพายอย่างร่วน ๑/๒ ส่วน นานม ๑/๒ ถวย มาการืน 

หรือเนย ๑ ชอนโต๊ะ แบงสาลี ๑ ชอนโต๊ะ ไก่ตไ)สับ 

๑/๔ ถวย เห็คลวก ๑/๒ ห้วย หอมใหญ่สับหยาบ ๆ 

๑/๒ ถวย 

วิธท้า ๑. ใส่เนยหรือมาร์การืนลงในกะทะหรือหห้ออลูมิเนิยม 



๑๔6* 

พอเนยละลายใส่แบงลงกน,ใหไข*ๅกน กนฅ่อไปจน 

เคอค 

๒. ค่อย ๆ เฅิมนาสงทีละนอย กนแรง ๆ และเร็ว ๆ 

อย่าให*เบนลูก 

๓. เติมไก่สบ เห็ด หอมหำ'ใหญ่ลงคน,ใหใ'ข*าก่นิคี พอ 

ขนยกลง ใช้สำหรบใส่แบงพายที่ทำเบึนถ’วยขนาค 

เล็กไค*’ ๓๐ ถ้วย 

เอแลลร์-ไถ้ตรีม 

1คร้องปรุง 

วธทำ 

แบงเอแคลร์-แบงออลเพอร์โพส ๑ ร,/๔ ถ*ว็ย เนย ย/๒ 

ถ้วย นํ้า ๑ ถ้วย ไข่ ๔ ฟ่อง ไส’ครีม-แบงสาลีร่อนแล*ว 

ร,/๒ ถ้วย ใช่ ๓ ฟอง นานม ๓ ถ้วย นาคาล 0 ถ้วย 

วานิลา ® ชอนชา 

ร,. ต*มน-ากํบเนยบนไฟที่ร่อนปานกลาง จนเนยละลาย 

หมด 

๒. ใส่แบงลงในเนยที่รอน คนแรงๆเร็วๆจนแบงร่อน 

จากหมอยกลง 

๓. พอแบงกลายความรอนฬั ต่อยไข่ใส่ที่ละฟองคนให้ 

เข่าด้นทุกกร*ง็ 

๔. ใชกรวยหรือข่อนหยอด หรือด้กแบงใหไบี่นรูปตาม 

ตองการ ลงบนถาคอบขนมที่ทาด้วยเนยหรือไขด้น 



๑๕๐ 

บาง ๆ อบในเคาอบที่รีอนจค ( ๔๕๐ องศา ) ๒0 นาท 

แรก หลิง'จากนนลคไฟลงเบน ๓๕๐ องศา จนขนม 

เหลืองและแห้ง เอาขนมออกจากเฅา แซะชนมออกจาก 

ถาค วางให้เย็นบนคะแกรง เวลาเสิฟใส่ไห้กรีม 

ไห้ล1ม 

๑. ผสมแบง นาคาล ให้ข่าห้น?! เติมไข่ลงในแบง กน 

ให่เข่าก่น?!แอ่ว เทนานมท1งหมดลงผสมให้ข่าห้น 

๒. เทส่วนผสมลงในหห้อดุนชนบน กวนวนเดือด ๓ นาที 

หรือ'ให้ขน. 

๓. ใส่วานิลา กนให้เข่าห้น ยกลงจากเดากนจนเกือบเย็น 

๔. ใช้ที่บีบกรีมหห้เขนมเค็ก บีบ'ใส่ครีมเข่า'ในแบีงที่ 

อบไห้ 

พายมะนาว 

เกรองปรุง แบีงพายอย่างร่วน อ ส่วน (ทำไค ๒ ถาด) เจลาท้น 

อย่างจืด ® ข่อนโต๊ะ ไข่ (แยกไข่แคงและไข่ขาว) ๔ ฟอง 

ผิวมะนาวขูดละเอียด ๑ ชอนชา นาดาลทราย ๑ ถวย 

นามะนาว อ/๓ ห้วย เกลือ อ/๒ ข่อ์นชา 

วิธทำ ๑. ละลายเจลาท้นในนาเย็น อ/๒ ห้วย ที่ง’ให้ม่ ระมาณ 

๕ นาที 

‘๒. ผสมไข่แคง นาคาลทราย ๑/๒ ห้วย ผิวมะนาวและ 



๑๔๑ 

นำมะนาวเขาควยกน เทลงในหม่อฅุ๋นชนบนซึ่งฅง 

บนน0าเคือค กนเรื่อยจนขน 

๓. เทเจลาทินลงในไข่ที่สกคืแลว คนให้เข่ากน ยกลง 

จากเคาที่งไว้ให้เย็น 

๔. ผสมเกลือกบไข่ขาวแลวฅีให้ขน ขณะทิคืค่อย ๆ เติม 

นำฅาล ๑/๒ ห้วย ท้ละ ๑ ชอนโฅ๊ะ จนหมค คืจน 

ไข่ขาวขนแข็ง 

๕. ค่อย ๆ ผสมไข่แคงที่เฅรืยมไวลงในไข่ขาวที่คืจนแข็ง 

ใชสแปฅูลาคนใหไขากนอย่างเบา ๆ มือ แลืวเท,ใส่ 

แบงพายที่อบสกแลวเอาเขาคู้เย็น เพื่อใหไสมะนาว 

อยู่ฅว 

ชนมบง!เอนนํ 

เครองปรุง แบงขนมบงร่อนแลว ๖ ห้วย นำนม ๑ ห้วย นำฅาล 

๓ ชอนโค่ะ เกลือ ๒ ชอน1ชากรื่ง เนยหรือมารการื่น 

๖ ชอนโค่ะ นำอุ่น ๑ ถวย ยีสท ๑ ชอนใค่ะ 

วิธทำ ๑. อุ่นนำนมในหมออุ่นชนบนให้รอนจค แค่อย่าให้เคือค 

๒. ใส่นำฅาล เกลือ และเนยหรือมาร์การื่น ลงในนำนม 

ที่รอนคนไหโขำกน ยกลงจากเฅาที่งไว้ให้พออุ่น 

๓. ควงนำอุ่นใส่ห้วย โปรยยีสทลงในนำกบนำคาลนิค 

หน่อย ที่งไวิจนย็สท์ขน เทยีสทิลง'ในนำ^มที่อุ่น คน 



๑123 

ให้เช่าก่น 

๔. ค่อย ๆ ร่อนแบง ๓ ห้วย ลงในน1านมผสมย็สทํ คน 

ให้เช่าก่นดี แห้วจึงค่อยเติมแบง ๓ ห้วยที่เหลือ ลง 

ผสมให้เช่ากัน 

๕. เทแบ-งที่ผสมแลวลงนวดบนพั้นเรียบที่โรยควยแบ-ง 

จนแบงผสมกันดี ดีอมีผิวเน้อเนียนและยืดหยุ่นดี 

๖. ใส่แนั่งที่นวดไค้ที่แห้วลงในชามผสมที่ทาเนยไห้ แลว 

ทาเนยบนแบงควย ใช้ผ้าชนคลุมแบงไกั วางไว้ใน 

ที่อุ่นจนแนั่งขนเย้น ๒ เท่า ประมาณ 0 ช"วโมง 

๗. เมื่อแบงขนได้ที'แลว ใช้กำบนต่อยให้แรงจนแนั่ง 

แฟบ แลวนวดอีกนิดหน่อย แห้วทำเย้นรุปทาม 

ขนาดของพิมพ์ กลมควยผ่าชั้น จนแบงเกือบเค็ม 

พิมพ์ จึงเอาเช่าเฅาอบที่ร่อนกัด (๔๐๐ องศา) ใช้ 

เวลาประมาณ ๑๕ นาที 

๘. เมื่อขนมบงสุกดีแห้ว 

ตะแกรง 

เอาออกจากพิมพ์ วางไวบน 

หมายเหตุ เ- 

ขนมบงจะฅองทั้งไว้ให้เย็นถึงจะหน มิฉะนนขนมนั่งจะไม่ 

เย้นแผ่นฅามความตองการ กัาฅองการขนมนั่งที่เย้นสี 

อาจทำไค้!คยใส่สีในนานมฅ5ง์แฅ่คอนแรก มีดที่'ใช้'กัน 

ขนมนั่งฅองเบนมีดที่คมจริง ๆ หรือมีดพ์นเลื่อย กา'5ทำ 



๑๕’ดา 

ขนมบ่งแซนวิชใช้คำรบเดียวกนน้ แห่ทองใช้พิมพ์ที่มึฝา 

บ่ดเพื่อให้ไถ้ขนมบ่งที่มีลกษณ ะสี่เหลี่ยม เหมาะสำหริบ 

ทำแซนวิช 

ขนมบงลฆเชย 
^ 1 ' 2^ 

(ครองปรุง ใช้แบ่งโาลสชิ ส่วน นาฅาล ชิ©/๒ ถ้วย อบเชยบืน 

๒ ชอนชา ลูกเกท ๒/๓ ถ้วย เนยนีม 

วิธทำ ชิ. เฅรียมแบ่งโรลสแลวแบ่งออกเบน ๒ ส่วน 

๒. คลึงแบงแฅ่ละส่วนให้เบนแผ่นขนาด ©๒x๙ น้ว 

๓. ทาควยนม โรยถ้วยนาทาลผสมก’บอบเชยและลูกเกฅ 

ให้ทวทงสองส่วน แถ้วถ้วนใหโบ่นแท่งกลมยาว ๙ น้ว 

บื่ดริมให้ส่นิท 

๔. ท'นแบ่งทีมวนให้เบ่นชั้นเท่า ๆ ก้น ๙ ชั้น 

๕. เรียงชั้นขนมที่ทนแล้วิบนลาดสี่เหลื่ยมหรือถาดกลม 

๖. คลุมถ้วยถ้าชั้น ที่งไว้ในที่อุ่นจนชั้นเบ่น ๒ เท่า 

๗. อบในเฅาอบที่รอนปานกลาง ( ๓๕๐ องศา) ประ- 

มาถ! ๓๐-๓๕ นาท 

ชาละเปา-ไห่หมห่ม 

(ครองปรุง แบงทราบวขาว ๖ ถ้วย นาอุ่น ๒/๓ ถ้วย ยีสท์ ® ชอน 

โฅ๊ะ นาตาล ๔ ชอนโต๊ะ ผงแอมโมเนีย ชิ ช้อนชา นา 

นมสดอุ่น ๆ ชิ/๒ ถ้วย นามน ๒ ชอนโต๊ะ เน้อหมฒ้ 

๒๐ 



๑๔๔ 

วิธทำ 

ละเอียด ๓ ถวย หอมใหญ่ ๒/๓ ถ้วย เห็ดหอมห'น 

หยาบ ๆ ต/๒ ถ้วย หน่อไม้'ห็นสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ๒/๓ ถ้วย 

คึนฉ่าย ต/๔ ถวย กระเทึยม ๔ กลีบ นํ้าซีอีว ผงชูรส 

พริกไทย แบง 

ต. ไสหมูสิบ -ผสม เนั้อหมูสบ หอมใหญ่ เห็คหอมหน่อ- 

ไม กึ๋นฉ่าย กระเทียม ฅำใหใข็ากํน ปรุงรสฅามใจ 

ชอบ 

๒. ร่อนแบ-งใส่'ซามผสม'ใ'วิ' 

๓. โปรยยีสทลงในนาอุ่นที่ใส่นาฅาลไวิ" ๑ ชอนชา ทีงไว้ 

ให้ขน 

๔. ละลายนำฅาล ผงแอมโมเนีย ในนานมสคอุ่นทั้งไว้ 

๕ นาที 

๕. ผสมนำนมสคลงในยสท แลวเทลงในแบงที่ร่อนไว้ 

ผสมไหเขากนที แลวจึงใส่นามนหม และนๅคฅ่อไป 

จนไม่ฅิคมือ หมกท้งไ-วิ" กลมควย ผาชน ๆ จนขน 

เบนสองเท่า 

๖. นาคใหลมออก แลวหมกทีงไว้อีก ๑ ช้าโมง แล"ว 

แบงออกเบนลูกเลก ๆ เท่า ๆ กน ทั้งไ-วิ" ๑๔ นาที 

จึงใช้ห่อไส^ การห่อนนควรใหแบงข็างบนหนากว่า 

ขางล่าง ใชกระคาษแกวทบเบนชนสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ 

รองไต่ซาละเปา 



๑๔๔ 

๗. นึงในรงถึงทิน0ากำลงเดือด จุนสก 

ส์งขยาชิมขนมบงวิธีท ๑ 

สวนผสม 

๑. ไข่ไก่ ๑๐ ฟอง 

๒. มะพราว ๒ ก.ก. กนนาออกก่อน แลวกนฅ่อไปให้ไค้ 

๕ ถาย 

๓. นาฅาลทราย ๔ ส่วย 

๔. สีแสดทำขนม 

๕. นมขนครึ่งกระบอง ถาใชนมสคใช2" ๑ กระบอง 

วิธทำ 

๑. ต็ไข่ใทไเฅกใส่นาฅาลลงฅีใหไข่ากน ใส่กะทิลงกนให้เข่า 

ก่น 

๒. หมอกุนอย่างใหญ่ดมนากนหมอให้เดือด ใส่ส่งขยาลงใน 

หมอ รีบกวนอย่าใหไบนลูกจุนยกพายขนเบนกรีมหยด 

๓. เทนมขนหรือนมสดใส่ แส่วกวนฅ่อไปจนขน ใช้ได้ 

หมายเหตุ ะ- ส่ากวนเบนลูกให้ยกลงกรองเสียก่อนแลวจึงกวนฅ่อ■ไป 

(ถาทำนอยก็ลดส่วนลง) 

ส่งขขาชิมขนมบงวิธีท ๒ 

สวนผสม 

๑. ไข่ไก่ ๒ ฟอง 



๑๔๖ 

๒. มะพร้าวขูดอย่างขาว ๒ ก.ก. 

๓. แบงสาลี ร) ถวยดวง 

๔. นํ้าฅาลทราย ๓ ถ่วย 

๕. นมสด ๑ กระบอง 

๖. นาหอมวานิลา ๑ ชอนชา สีแสกใส่ขนม 

วิธทำ 

๑. กนกะท้ให้ไก" ๓ ถวยฅวง 

๒. ค่อยไข่ใส่ชามฅีให้ฟู เทใส่หมอกะทิก,บนํ้าฅาลทรายคน 

ใหเขากนจนนาคาลละลาย ใส่แบงสาลีทีละนอยคนไป 

เรือย ๆ จนหมกแบงระวิงอย่าใหไบนลูก เทใส่ในหมอ 

ค่นฅงไฟคนไปเรื่อย ๆ จนสุก จึงใสลีแสกวานิลา นมสก 

คนก่อจนเข่ากนกี ใช้จมขนมบง 

กะหรทไ! 

เครองปรุง แมงนอก 

6). แบงสาลีร่อนแล0วควง ๓ ถๅย 

๒. กะทิเทียวขน ๆ ซี/๒ ถวย 

๓. ไข่ไก่ ๑ ฟอง 

แบงใน 

ซี. แบงสาลี ซี ซี/๒ ถํวย 



๒. ฟ้าตาลทรายบ่นละเอียด © ชอนโต๊ะ 

๓. ฟ้ามนหมูหรือฟ้ามนพืช ๓-๔ ชอนโต๊ะ 

®. เนอหมูหรืธเน้อไล่รวนแลว ๑ ถ้วย (หนสี่เหลี่ยม 

เล็ก ๆ) 

๒. มไเฝรงปอกเปลือกหนสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ดมสุก 

๑ ๑/๒ ถาย 

๓. ทอมใหญ่หืนสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ๑/๒ ถวย 

๔. นาฅาลทราย ๑ ชอนโฅ๊ะ 

๕. เกลือบน ๒ ชอนชา 

๖. ผงกระหรี่อย่างค ๑ ชอนโต๊ะ 

๗. ซ๊อสฅราไก่งวง ๑ ชอนโต๊ะ 

๘. นามนหมูหรือนามนพืช ๒ ชอนโต๊ะ 

๙. พรกไทยบนนิดหน่อย 

แบงนอก 

๑. ค่อยไข'ใส่'ในถ2วยฅ'วงแลวเต๊มกะทิให้ไฉ้ ๓/๔ ถ้วย 

๒. เทแบ่งสาลีใส่อ่างทำบ่อตรงกลางแลวเทกะทิลงนวด 

ให่เข่ากนทีแส่ว แบ่งออกพนกอนให้ได้ ด๓ ก้อน 

แบงใน 

เทแบ่งสาลีใส่อ่าง ใส่ฟ้าตาลบ่น และฟ้ามนลงนวด ๑. 



(ริ)(3เ^ 

วิธผ้ด1!ส 

เกรองปรุง 

จนเขากนกีแลิวบนให้ไค^ ๑๓ กอน 

๒. นำแบงนอกมาแผ่ออกให2พอหุ้มแบงใน หยิบแบง 

ในวางลงฅรงกลาง ห่อให้มิค ทำท1ง ๑๓ กอน 

ใส่ชามใช้ผ่าขาวบางบื่คกนแบงแห8ง 

๓. นำแบงลงนวคทีละกอนบนกระคานนวคแบง ใช้ไม้ 

คลึง'ให้ออกไปฅามยาวแล9วมวนให้รอยประสานอยู่ 

ขางหน้า แล้วนวคอีก ทำคงนืให้ไน้๓ ครง แลว 

ฅํคแบงออกเบน ๓ ท่อน 

๔. จบแบงทีฅํคออกฅงแบงขน แลวนวคให์เบนวง 

กลมใช้พิมพ์วงกลมกค แล้วหยิบแผ่นแบงขนบน 

มือ ฅกไส้ใส่พอสมควรแล้วพ0บเบนครึ่งวงกลม จีบ 

ริมใหโบนเกลียว แล้วนำไปทอคไฟ่กลาง จน 

เหลือง'จคตํกขน 

นามันใส่กระทะ พอรอน,จีค ใส่ผงกะหรี่ลงผคใหหอม 

ใส่หอมลงผคฅ่อไปจนนิ่ม จึงใส่เนือรวน ใส่เกลือ 

น้าคาล ซอส ผคจนเล้ากน ใส่มนฝรง แล้วล้กขนโรย 

พริกไทยบน 

ปายแอ๊ปเใเล 

แบงสาลีร่อนแล้ว ๒๒ ถวย 

เกลือ ๑ ซอนชา 



6)(^^ 

วิธทำ 

.คร้องปรุง 

เนยสค ๗ ช4ยินโฅ๊ะ 

เนยสกคจากน0ามนพืช เช่น กริสโห้ ๕ ช่อนโค๊ะ 

นำเย็นเจั๊ฒประมาณ ^ ห้วย 

ผสมแบงและเกลอลงในชามกนลก ฅวงเนยที่งสองชนิค 

ลงในชาม แลวใช้ซ่อมหรือมืคโที:; ๒ เล่ม ทีทีเนย 

เบนชินเลก ๆ ขนาคเมคขาวโพค และเกลำให้เขากบ 

แบงผสมเบา ๆ ฅ่อจากนนเทนำเย็นลงในแบงพืละห้อ?] 

เขยแบงใหผสมนำจุนหมค แบงใบเกรืงหนึง จึงใช้มอ 

ฅะลอมเขาเบ็นกอนใหญ่ ๑ กอน (นาใช่แค่พอให้แบง 

เกาะกนเท่านน ) เวลาบนเบนกอนใหญ่ก็คองมือเบาและ 

ทาเรวเพอใม'ใหเนยละลาย 1ห้กงรปเบนห้อนเล็ก คู อย่ 

ในแบง ห่อกระคาษแห้วหรือกระคาษใขเขำฅู้เย็นไว้ 

และปฏิบ!ๆกบแบงทีเหลืออีกกวึ่งหนึ่งเช่นห้น ทั้งไว้ใน 

คูเยนประมาณ ๒-๓ ช.ม จึงเอาแบงทีละกอนออกมา 

วางบนกระคานนวคแบงใช้ที่กลึงแบงกลึงเบนรูปวงกลม 

หนาประมาณ ฐ นึ่ว และเห้นผ่าศูนย์กลางขนาค ๘ 

หรือ ๙ นึ่ว ฅามจานที่จะใส่ปาย เอาเขำคู้เย็นไว้ทงสอง 

แผ่น 

ไส์ในแอ๊ปเ!เล 

แอปเบสขนาคกลาง ๗ ลูก นามะนาว 9 ชอนชา 



๑๖๐ 

แบ'งสาลี ๔ ช้อนชา อบเชยบ่1น ๒ ชอนชา 

นาฅาลทราย ®| ถวย คอกช้นทน์บีน ๔ ช้อนชา 

เกลือ -เ เนยสค ๒ ชอนโต๊ะ 

วธทำ ปอกแอ๊ปเบ่ลแลํวผ่าเบนชน ๆ คามลูก ขนาคหนาชิน 

ละ 'า นั้ว ผสมแบงสาลี ๑ ชอนชา กํบนำฅาล ๔ ถกย 

ควยกนและผสมแบงสาลี ๓ ชอนชา เกลีอ ๘ ชอนชา 

กไ]นาคาล ๑ ถวย อบเชยบน คอกจนทนบ่นรวมไว้ 

อีกทีหนึ่ง 

ใชิจานอบทนไฟ กไเคนขนาคเสนผ่าศูนย์กลาง ๘ นึ่ว 

หรือ ๙ น้ว ทาเนย1ให้ทั่ว'จาน แลวจึงยกแบ่งทีกลึงแลว 

ออกจากคู้เย็นลงกรุในจานนน และใหไเบ่งเลยปากจาน 

ออกมา ๒ นึ่ว เทแบ่งสาลีผสมนาคาล I ถวย ลงบน 

แบ่ง เกลี่ยให้ทีวจาน จึงเอาชนแอีปเบ่ลเรียงในจาน 

เบนชน เรียง ๒ ชน คํกนึ่าฅาลที่ผสมแบ่งสาลีและ 

เครื่องเทศโรยลง แลวฅกนึ่ามะนาวพรมทีว ๆ ทำ 

เช่นนึ่จนแอ๊ปเบ่ลและนาคาลหมค ฅคเนยเบน1ชน ๆ 

วางบนแอีปเบ่ลทีว ๆ ไปในจาน แลวยกแบ่งอีกชน 

หนึ่งกลมบนจานนึ่น แบ่งอนบนควรเลยปากจานสก 
0 

5 น็ว ใช้นาแฅะรอบแบงอไเล่างรอบ ๆ คำน และบีบ 



๑๖๑ 

แบงสองชนให้ฅิค พบแบงชนบนเข่าขอบจานใหหมก 

และกคคายสอมรอบ ๆ จานเพื่อผลึกให้แบง ๒ ชันแน่น 

ไม่ให้นาคาลไหลออกได้ ใช้สอมเจาะเบนรู ๆ บนแบง 

หน้าคามชอบ ทะงนีเพื่อให้ไอข่อนจากขนม ผ่านออกได้ 

เอาเขาเคาอบขนาคความข่อน ๔๒๕ ดีกรีฟาเรนไอดี 

เบ็นเวลา ๔0 นาที-® ช.ม. หรือจนกว่าแบงจะเหลือง 

ถาชอบ เมอเอาออกจากเฅๅแลวจะใชเนยทาบนแบงให้ 

ทำ จะหอมน่ๅข่บประทานยี่งชัน 

ส่วนผสม 

วิธทำ 

แหนเคก 

แบงสาลีร่อนแลว ^ ด้วย 

ไข่ไก่ ๒ ฟอง 

เกลือ เห้ ชอนชา 

นานม ' - ถาย 

เนยละลาย ๑ ชอนโฅ๊ะ 

ผสมทุกอย่างเข่าควยกน แลึว่ใช้ใม่ตีไข่ ตีจนเข่าด้นดี 

พกไข่ราว ^ ช.ม. จึงกรอกในกะทะทานามน แผ่นเล็ก 

ใหญ่ คามชอบ รบประทานกบนํ้าผงหรือแยม 

๒© 



๑'๖เ5ว 

เกรองปรุง 

วธทำ 

ปาท่อ3โก 

แบงสาลีอย่างดี ๔ กัวย นามะนาว ๒ ชอนโต๊ะ 

ผงฟ ๑ ชอนชา ไข่ไก่ ๒ ฟ่อง 

เกลีอบน ๑4 ชอนชา นามนหมู ๒ ชอนโฅ๊ะ 

โซดาใบการบอเนท ๑ ชอนชา นาเย็น ^ กัวย นามน 

ทอด 

ผสมแบงสาลีกบเกลีอบน ผงฟู เกกัาให้เขากัน แลว 

กักใส่แร่งกรอง ๒-๓ กรง โซดาไบการบอเนทผสมกับ 

นามะนาว คนใหละลายเขากัน แลวเทใส่ในชามแบง 

พรอมกับค่อยไขไส่นวดพรอมกบเดิมนาเย็นทีละน2อยจน 

หมด แลวนวดค่อน'าน ๆ จนแบงนุ่มและเหนียวดีแล้ว 

ใช้ผ่าสะอาด1ชุบนาบิดหมาด ๆ กลมไกัประมาณ ๓ ช.ม 

จงนวดค่ออีกกักครูใหญ่ ๆ ใช้กัาคลุมหกักไวอีกประมาณ 

๒ ช.ม จึงเอาออกคลี่นวดใหเบนแผ่นหนาพอกวร กัด 

เบนชนเล็ก ๆ กวาง ^ น็ว ยาว ๒ นิว หรือจะกัด 

เบนชนเล็กหรือใหญ่จด หยิบแบงสองช้นทานาครงกลาง 

แลวประกบเข1ากัวยกันเบา ๆ ให้คิดกันจนสนิท แลว 

ดึงแบงใหโกว ใส่กะท ะทอดกลบไป-มาจนสกเหลือง 

ทงสองขาง ตํกขน1ใส่ตะแกรง'ให,สะเด็ดนามน 



ด'จ๓ 

๑. กระเพาะหมู ขยำควยนำสก ๒-๓ กรง ลำงลํวยเกลือให้ 

สะอาค กลบลางขางในควยนาปูนขาวหรือปูนแคงทีไม่ใส่สีเสียค ขยำสก 

๕ นาที ลางนำปูนออกเหหมค กลบขางนอกแช่นาเย็น ,บีบมะนาวลํก 

๑ ซีก เวลาคมบุบพริกไทยเมีคใส่จุะฒกลืนไคืค 

๒. เนือหมู เนอโค ๆลๆ ถากลนไม่ที ใหลางควยนาสม 

สายชู ทั้งไวสกพก แลวลำงคำยน้าธรรมคากลืนหายไค' 

๓. ปลาสค ลำ'ไม่,ใหฅิคกระทะ ใส่เกลือในน้ามีนที่ทอค *2 ช.ช. 

๔. มะระยคไส ใช้นำเยนฅม พริกไทย ซีอวขาว กระคกหม 

ไม่คองกน เคือคชอนฟ่องออก นำจะใสและขมนอย 

๕. เนอหมู เนํอวว ถาลํองการใหโบีอยแช่ในช่องแข็งก2ๅงกืน 

แลวนำมาใช้เนอจะเบีอยที 

๖. วิธีผคผกค่าง ๆ ให้ผค!หมู,ให็สุก'ใส่ผกผก'จนนามน'ซึมเขำไป 

ในเน้อผกหรือพอสุก จึงเคิมนำชูปนิคหน่อยผกจะกรอบและเขียว 

๗. วิธีทำซุปค่างๆ เช่น ไก่ เน้อ หมู ใช้ไฟกลาง พอเคือคใช้ไฟ 

อ่อน ๆ ใส่รากผกชี พริกไทยเม็ค ชอนฟองทั้ง นาซปจะใสไม่มี 

กลืนกาว 

๘. แกงสมมะรุม หวใช่เท้า มะละกอ ฅอง'ให์ผกสกเสียก่อน 

จึงใส่รสเปรยว ผกจะนุ่ม 

๙. ฅมยำค่าง ๆ ลำจะให้นาใส ใส่ฅะไครื ใบมะกรุค แลว 

ยกลงท5นที 

๑๐. ไข่ฅุ๋น ถาตองการให้นุ่ม เวลาตีไข่ใส่นามนหมูหรือน1ามันพืช 



๑๖๔ 

๑ ช.ฅ. ฅไปเฅิมนา'ไป ๒^-๓ เท่าของไข่ ก่อนใส่ท่นจึงใส่น้าปลา 

ผกชีฅนหอม เวลาท่นน้ากองเกือก ไข่จึงจะขั้นและนุ่มกื 

๑๑. การทำน้าปลามะนาว พริก หนหรือบนพริกแลวบีบมะนาว 

เสยก่อน จึงใส่นำปลา นาปลาจะไม่ท่า 

๑๒. ผกบุ้ง ผกใบเขียว ไชไกนอยท่มให้เกือกใส่เกลือนิค 

หน่อย ใส่ผกลงท่มกล้บไปมาใหสุกทํวกน จึงกกขั้นแช่นาเย็น ผกจะ 

เขียวและกรอบ 

๑๓. เซ้ง'จ ใหแล่เอาสาบออก หํน,ใหญ่เล็กคามท่องการ ซาว 

ควยนาเกลือจนหายเหม็น แช่กวยนาปนนาส้มหรือนามะนาวนก'หน่อย 

ลวกพอสุกจะกรอบ 

๑๔. ขาหมูท่มเค็ม ใช้ขาหนำเพราะเน้อมาก ย่างไฟขคให*สะอาค 

ท่คเบ็่นท่อน กงน้าให,เกือก ฅมน์าทิงเสยคริง่หนึงก่อน นำแกงจะใส 

ไม่เป็นวุ้น 

©๕. นำพริกมะขาม ฅองตำมะขามใหละเอียดใส่เกลือนิคหน่อย 

มะขามจะไม่ตำ 

©๖. สตูลินวว ย่างลนลอกหนงออกลำง'ให่สะอาด คลกห้วย 

รากผกชี กระเทียม พริกไทย หมักไวสกพัก ทอคท1งล็นให้หอม ทุน 

ให้เบี๋อยใส่ผก ห'นชนเล็กใหญ่คามห้องการ 

©๙. กะทิฅงไฟตองโกรก จฺงจะไม่เบนลูก 

@๘. วิธีดองขิง ใช้ขิงอ่อนแง่งงาม ๆ ซอยจกใหสวย ขยำขิง 

ห้วยเกลือบนบีบมะนาวนิดหน่อยพอเบนสีชมพู ล้างนาเกลือสก ๒-๓ 



๑๖๕ 

กรงพอขงหายเผค นบนำออก ผงพอหมาค บรรจใส่ขวคฟกไว 

นำฅาล นำสมสายชู เกลือ ใหรสหวานนำ น้าคงไฟพอน้าฅาล 

ละลาย กรองควยผาขาวบาง คงใหเคอค ราคลงบนขิงทีอย่ในขวค 

พอท่วมสก ๒-๓ นาทีเพอลวกขิง แลาเทออกเอานาคงไฟให!,คือค 

ทีงไว้ให้เย็นเทใส่ในขวคขิง บคฝาให้สนิท หมนเทนาออกอุ่น ใช้ 

รบประทานไคไบนเวลานาน ๆ 

๑๙. นำจมเน้อย่างหรือหอยลวกค่าง ๆ ใชนาสม เกลือ น้า 

ฅาลทราย หรือใชมะนาว นำปลา นำคาลบบ รสชาฅิจะกลมกล่อม 

๒๐. วิธีทำเกลือสฅุ 

ควงเกลือ ๒ ส่วน น้าอุ่น ๕ ส่วน-๖ ส่วน คงไฟพอเกลือ 

ละลาย กรองควยผาขาวบาง ทงใว้ให้คะกอนนอนกน รินเอาแค่น้าใส 

ของเกลือ เคียวไฟแรงจนงวค เบ็๋นเกลือราไฟ คนไปจนแหงสนิท 

โขลกควยครก บ็นจะรวม 

๒®. นาสกัคน่าขืน 

ไข่แคง อ0 ฟอง เกลือ ๒ ช.ต. นาฅาลทาย ^ ถว์ย ม'สตาร์ค 

0 ช.ต. มะนาว @๕ ลูก นามนสลิด หรือนาม*นิหมู .- ก.ก. 

ตีไข่แดงจนฟู ใส่เกลือ มสตาร์ค น่าตาล ตีให้เข่ากน น่ามนสกัด 

คงไฟพออุ่น ๆ หยดลงทีละนอย ใส่นามะนาวสลบกัน ชิมรสคามชอบ 

๒๒. หมูแดง หมกเนอหมู กับรากกักชี กระเทียม พริกไทย 

ซ้อทมะเขือเทศ เกลือ ชียั๊วขาว นึ่งพอสุก จึงจะมำมาย่างไฟใหหอม 

ใช’นาหมทำน่1ลาคหน่า 



๑๖๖ 

๒๓. ล่า'เตองการให้หินและทรายในหอยแครงหมดเร็วตองทุบ 

ห,วหอมแช่ลงในน1าซาวขำว แช่ส*ก I ช.ม. คินทรายก็จะออกหมด 

๒๔. วิธีล่างปลาใหหมดกลีนคาวและเมือก ล่งล่วยนำซาวขาว 

๒๕. หน่อไม้บื่บหรือกระบอง ล่าฅองการใหหวานควรนำมา 

นึ่งก่อนรบประทาน 

๒๖. หน่อไม้ไผ'ฅง ฅไเนาทั้ง ควรใส่เกลือ เนอจะเหลือง 

น่ารํบ์ประทาน 

๒๗. หน่อไม้ใผ่ฅง ล่มแล่วขาว ก่อนล่มล่องห'นแช'นำ ล่าง“นำ 

สะอาดล่า ๒ คร8งจะขาวเหมือนหน่อไม้สด ๆ ที่ยํงไม่ไล่ล่ม 

๒๘. หวปลี จะขาว ห"นแล่ว็ล่องแช่ล่วยนำผสมมะนาว หรือ 

ล่มมะขามเบื่ยก 

๒๙. ถวงอก ถาล่องการให*กรอบและขาวจะล่องแช่นำ เฅิม 

นำล่มหรือนำมะนาวนิดหน่อย 

๓©. กุ้งนำจืด รสจะอร่อยประมาณเดือนพกุคจิกายน-กุมภาพันธ์ 

๓®. อาหารจะไม่บูดง่าย ล่า 

๑. ล่างภาชนะให้สะอาดแล่วลวกนำรอน 

๒. เช็คล่วยล่าสะอาดแหงสนิท 

๓. ชอนที่ใชดกล่องลวกและเช็ดสะอาดเช่นล่น 

๔. เมือทำเสรจแลวตองต*งไว้ใหเย็นจึงจะเก็บไล่ 

๕. อาหารที่เสร็จแล่วไม่ควรดกอีก 

๖. ฝาหมอควรจะแงไ)ไว‘ก่อนจนกว่าอาหารจะเย็น 



6)'๖๓) 

๓๒. หวกะทีถาเก็บคางคืนดองใส่เกลือนิดหน่ฎย 

๓๓. อาหารทีเบ็นแกงหรือ'ซุปหรืออาหารดิน ถาจะเก็บกางคน 

ดองเกยวจนนำขลุกขล (พอท่วมเนืออาหาร) ถาห้ามากจะท่า!หบดง่าย 

๓๔. ห้าจะเดิมนำซุปใด ๆ คองเดิมควยนาเดือด ใหนาพอดี 

คนให้เขาก็นํ เกี่ยวจนเดือด ๑0 นาทีจึงจะเก็บไห้ 

๓๕. นำสมพริกคองที่จุะห้บประทานก็บก็วยเดี๋ยวเนอ'วํว ควร 

ใชพริกขีหนูสด ขิงอ่อน กระเทียมนิดหน่อย นาห้ม เกลือนิดหน่อย 

จะหอมขิง น่ารบประทาน 

๓๖. ผกด่าง ๆ ห้าห้องการดมเขียวและกรอบ ดงนาให้ห้อน 

ใส่ผกลงไป กด!หจมนำ ให้ห้กสุกจริง ๆ •(ห้าสก ๆ ดิบ ๆ จะดำ) 

แลวดกขนแช่นำเย็นจะเขียวและกรอบดี 

๓๗. วิธืทำแบงเกียว 

1ครองปรุง แบงสาลี I ก.ก. เกลือ ^ ช.ช. 

ห้ามไเโอลืฟ ๑ ช.ด. 

V 

3 ข่ ๖-๗ ฟอง 

วิธทำ ผสมแบง ไข่ นามน และเกลือ ขยำจนไข่แตก ผสม 

กนเบ็1นก้อน โรขแบงพอเบ็,นนวล นวคจนเบื่นเนอ 

เดียวก*น (นวดไปทางเดียวก้น) ดีดแบ่งแบงลงบน 

กระคานนวด บคกลึงแผ่จนบาง โรยนวลเสมอจะไค้ 

ไม่ดีดก้น ดีดเบื่นชนสี่เหลี่ยม หรือจะทำใส่หมู ใส่กัง 

วางเบนระยะ เท่าก้นสก ๑5-๒' แล่ว้ใช่แบงมาบิ1ด 



ข่างบนแล้วฅคเบื่นคั่ว ๆ ทาตามริมคั่วยนํ้าเพี่อแบงจะ 

ไค้ทิตก*น เวลาริบประทาน คั่มในนํ้าเดอต ใส่ในนา 

ซุปเบ็๋นชาม ๆ 

๓๘. กลวขบธลแบบไทธ 

เครองปรุง แบงข่าวเจ่า 5 คั่วย 

ถ้วย 

นาฅาลทราย ๒ ชอนโฅ๊ 

แบงสาลี 
๑ 
๔ 

เกลอ ๒ ชอนชา 

มะพราวขูค ^ ถํวย 

ปูนแคงไม1ใส่สีเสียค I ชอนชา 

นาเย็น ๑ ถาย 

วิธทำ ผสมแบงขำวเจา แบงสาลี เกลือ นากาล มะพรำวขค 

และปูนแคงใหเขากน นวคใหกะทิของมะพรำวออก 

แลวจึงค่อย ๆ เทิมนำเย็นลงทีละน้อย ๆ จุนVเมค กง 

กระทะใส่นำมนให2ร!อนจุค กส่วยน์าว้าสกอย่างห่าม ปอก 

เปลือกผ่าซีกคํค ชุบแบงที่ทำไว้' ทอคไปจุนเหลือง คั่ๅขํ้‘แ 

ใส่ตะแกรง ก่อนทอตจะโรยงาคั่วควยก็หอมตี แบงน'ใช้ 

มนเทศ เผือก ฝานบาง ๆ ชบทอคก็ไคั่ 
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๓๙. กลวขหสมทอด 
ร 

(ครองปรุง กล'วยหอมห่าม ๆ แบงสาลี © ถ้วย ไข่ไถ้ 9 ฟอง เอๅ 

แท่ไข่ขาว ถ้าเล็ก ๒ ฟอง น1าถ้'นสลด ๑-๒ ช่อนโต๊ะ 

เกลือ น์าสมควร 

วธทา ผสมแบง เกลอ นำมนสลก นำ ไหเขากนก คีไข่ขาก 

ให้ชนแข็งผสมลงถ้วยก้นไห้ท-ว ผ่ากลวอหอมเบน ๔ 

แลวชุบแบงทอดไนนำมนรอน ชุ จดใส่จานโรยนำดาล 

ทราย หรือโรยน์าผง หรือจะรบประทานกบนมช่นํดๅมช0บ 

© นำดอกมะล ใชนาสุก หรือน1าเชื่อมที่เย็นแก้ว แช่คอๆ 

มะลทปลดกานและลางสะอาดแลว ลอยดอนเยน เพราะมะลิแย็มหอม 

บิดฝาภาชนะใทสนิท เช่าเก็บมะลิออกที่ง 

© การกวนผลเมหรือทำแยมผลไถ้'ด่าง ๆ ใส่นาเชื่อม ขำวโพด 

๓ ถ้วยต่อนาเชื่อมขาวโพด I ถ้วย จะทำให้'เข็มขนเรืวชื่น 

© นำเชอมจะใส ใช่นาตาลคลุกเปลือกไข่ที่ก้'ๅงสะอๅด ไล่นชุ้ 

เยนคงไพ่ ใชชอนดกฟองแชไนนำเยน เพือไห้ขํผงออกจุๅๆช่อน 

© นำเชือมจะใส ใช่นาเชื่อมที่เดือด หยดนามะนาวลงไป 

ทละหยดสองหยดจนนำเชอมเปลี่ยนใส ชอนฟองที่ง 

© ขนมแกงบวดต่าง ๆ มีรสหวาน มีน เดิมเกลือนิดหน่อย 

รสจะกลมกล่อม 

๏ กสวยนำวาเชือมเบ็นสีแคง ใส่นำ กถ้วยหนดามถ้องการ 

๒๒ 



๑0^0 

นาฅาลทรายพรอมกัน ชอนพ่องออก เคิมน่าเย็น นาคาล ไปจนกลวย 

สุก เหนียว แคง (โคยไม่ใส่สี) 

® มนเชื่อม เผือกเชื่อม น่ฅาลจะเบีนมันถำบีบมะนาว 

นิคหน่อยลงในนีาเชื่อม 

® มะคมสุกรบประทานกับน่าผง 

® มะละกอสุกผ่าเบนชื่น บีบมะนาวรสคีขน 

๏ มะขามสคผืกใหญ่เสวย (พอเม็คในแคง) ลวกน่ารอน 

๑ ช.ม. เอาขนแกะเปลือก ผ่าทองหยิกเอาเม็คออก,ใช่ทงรกแช่เกลือ 

แช่ควยน่าปูนขาว -เ ช.ม. ลำงใหหมกน่าปูน แช่น่าสารกัมแก่เกือบ 

จะฝาคสก ๑๕ นาที ลางนา ผึ่งใหหมาค ทำน่าเชื่อมกรองให็สะอาค 

มะขามลงแช่กัก ๑ คืน เช่าเอาออกผึ่ง เรียง1ไห้ดี ใช่ผา-ขาวบางบีค 

กันแคคคูคน่ามะขามจะชุ่มน่ารบประทาน คากกัก ๒-๓ แคค 

ใช้ไค้กับ มะยม มะกัน มะม่วง มะปริง มะปราง 

๏ ขาวกังบรรคากักค ขำวสาร กุ้ง เกลือ น่าคาลทราย 

(พิมพทองมวนอย่างเรียบ) 

วิธทำ สบกุ้งใาทํละเอียด เกลือ พริกไทย น่ามันน้คหน่อย 

รวนจนสุก ขาวสารกัมจนเละและเหนียว ทาพิมพ์กักขาวเบียกใส่พิมพ์ 

บง พอสุกโรยกุ้งรวนนีคหน่อย บีงค่อไปจนเหลือง เอาออกจากพิมพ์ 

ขนมปุยผาย 
จ I 

๑ ถวย ส่วนผสม ไข่ไก่ 



๑0^0 

วิธทำ 

เค'รองปรุง 

2^ ๐ 

นาตาลทราย 

นำมะนาว 

นำเปล่า 

๑ ถ็ว์ย 

แบงสาลี 

๑ ช.ช. 

๒ ช.ฅ. 

๑ I ช.ฅ. 

ตีไข่พอขั้นบางแลวใส่นำเย็น ๑ ช.ต. นำมะนาว และ 

ค่อยใส่นำกาลตีจุนขั้นฟู ใส่นำอีก ๑ ช.ต. ผสมนมง 

ลงคนเบา ๆ คนจุนเขากนกิ แบ่งสีตามชอบ หยอต 

ลงในกระทงกระคาษ ซึ่งวางอยู่บนถวยตะไล เตียงลง 

ในล่งถึง ยกขั้นก1ง็บนนำเคือค ๑0-©๕ นาที 

ไยส์คร!เกาแฟ่ (ใช้ลง ๔ คว็ยึท) 

เนสกรม ๒ กระบอง 
V 'ฬ1 
เข เก ๔ ฟอง 

นมขน ๑ กระบอง 
2^ ๐ ร-' 

นาฅาลทราย ๑ ถวย 
ร^ 

นมสคคาเนชน (ชิ) ถวย 

เกลือนิดหน่อย 
2^ ๐ 2^ 
นาสุก ๓ ถวย 

ผงกาแฟ ๒ ช.ฅ. 

แบ่งข่าวโพด ๒ ช.ฅ. 



ชิต!เ23 

วิธทำ ต. ตีไข' ๔ ฟองจนขน ใส่นมข่นตี'จนขาว ๒. ฅํ้งนมสค 

ต กระ{เอง ผสมนา ๓ กระบอง นมสด เกลือนิดหน่อย 

ใส่น่าดาลทราย ผงกาแฟ พอร่อนจด เทข่อ ๒ ลง 

ในอ่างข่อ ๑ คนพอเข่ากิน ดงไฟอ่อน ๆ ละลายแบง 

ข่าวโพดผสมกบเนสครีม พอไอสครีมช้นฅิดช้อนเท 

แบงกบเนสครีม กนพอสุกยกลง ฅ่งํ๋ให*เย็น บีนนาน 

ส่ก ๑๕ นาที เดิมเกลือ น่าแข็งในห้งบั้นพอได้ที่ 

แช่ไวนาน ๒ ช.ม. พอไอสครีมแข็งคัว รบประทาน 

ไคั 

© คับกลืนในตู้เย็น ใช่ถานแห่ง กากกาแฟ กากชา อย่างโค 

อย่างหนึ่ง ใส่ถุงเท้าที่เก่าไม่ใช้แลวสะอาด ใส่'ไว้,ในตู้เย็น 

๏ ถ่านไฟฉาย เสื่อมคุณภาพแช่ตู้เย็น ไชได้อีกระยะหนึ่ง 

๏ ห้องนาเบั้นคราบ ใช้นึ่าสมสายชูดมให้เดือด เทลาดที่ง'ไว้ 

๒๐ นาที แห้วช้ดกราบจะออกหมด 

© หมอข่าวไฟพา ท้นคำหรือเหลือง ใช้น่าห้มสายชู ๒ ช.ค. 

นำ ๒ ถวย ใส่หมอตมใหเดือด หห้อจะขาวสะอาด เทน่าออก ห้าง 

ให้สะอาด 

© การทำความสะอาดกระจก บานหนำต่าง ประฅูกระจุฦ ให้ 

สะอาดหมดจด ใชกระดาษหน’งสือพิมพ์ พับ1.บั้นสีเหลี่ยมพอเหมา- 

กบมอ ชุบนำใหหมาด ๆ แลวนำมาเชด สะอาดหมดจุด 



6)๓)(วา 

๏ กากชา นำมาคมกบนา ใช้ผำสะอาดชุบน8ๅจุากกากชา นำ;.]า 

เชคฅู้เยน เกาแก๊ส ชะสะอาคดี 

๏ กนแมลงได้' โกยโรยพริกไทยเม็ดในฅู้เสั้อผ่าหรึอเสอกน 

หนาวที่ซักสะอาดเก็บใส่ถุงพลาสติก 



สดดมหาราฃา 

ขอเดชะองคพระประมุขภูมิพล 

มิงขวัญปวงชนประชาชาติไทย 

มหาราช ขัตต็ยะ ภวไนย 
0' 

‘ม 

ดุจร่มโพธิรมไทรของปวงประชา 

ขณดชะองคสมเด็จพระราชิน 

ค่บญบารมิจกริเกริกพำ 

องคสมเดจ พระเจใอยู่หว มหาราชา 

ขาพระพทธเต้าขอสดด็ 

อาองค่พระสขมบรมราชิ,นยขวัญหลา 

เปล่งบุญญาสมสง่าบารมิ 

ผองขาพระพุทธเจา น้อมเกล่าขอธัญชุล 

สดุด็มหาราชา สดุด็มหาราชิน็ 

เราตู้ 

บรรพบุรุษของไทขแต่โบราณ 

เสยเล่อดเสยเนอมิใช่เบา 

สกหลานเหลนโหลนกใยหน้า 

อนาคตจะต้องมิประเทศไทย 

ถงขู่ฆ่าน้างโคตรกึไม่หวํ่น 

สู้ตรงน สู้ทน สู้จนตาย 

บ้าน!มิองเราเราต้องวักษา 

เกยรติศักดิของเราเราเชคชุ 

ปกบ้านบองเมิองคุ้มเหบ้า 

หน้าทเราวักษาสบไป 

จะได้มิพสุธาอาศัย 

มิขอมให้ผู้ใดมาทำลาย 

จะสู้กันไม'หลบหนหาย 

ถงเชื่นคนสดบ้ายก็ลองดู 

อยากห้าลายเชิญมาเราสู้ 

111:1111.1 เราสู!มถอยจนกาวเคยว 



} 

ความยนอนสูงสุด 

ขอผนใผในผนอัน!หลอเชอ 

ขอสู้ศึกทุกเมิอไม่หวนไหว 

กงทนทุกข,รุกโรมโหมกายใจ 

ขอผ่าพนผองภัยด้วยใจทะนง 

จะแน่วแม่แก้ไขในสิงผด 

จะริกชาติจนช้วิตเบนผยผง 

จะยอมตายหมาย,ให5เกยรติดำรง 

จะบิดทองหลังองค‘พระปฏิมา 

ไม่ท็อถอยคอยสรางสิงทควร 

ไม่เรรวนพะวาพะวงคิดลังขา 

ไม่!คอนเด้นน้อย'ใจ,ในโชค'ชะตา 

ไม่เสิยดายช้วาภัาสนไป 

น่คอปณิธานท่หาญมุ่ง 

หมายผดุงยุติธรรม๔อันสดใส 

ถงทนทุกขทรมานนานเท่าใด 

อังม'นใจริกชาติองอาจคอัน 

โลกมนุษย'ขอมจะดกว่านแน่ 

เพราะม่ผู้ไม่ยอมแพ้แม่ถูกหอัน 

คงยนหอัดสู้ภัยใผ่1ประจญ 

ยอมอาสัญก็เพราะปองเทอดผองไทย 



สุดแข่นด้น 

สุดด้นคิอถนนํ้า 

เขตคามไทยสุดแนว 

เราถอยไปไม่ได้อกแล้ว 

ผนด้นสนแนวทะเลกว้าง'ใหญ่ 

ชาติไทยในเก่ากาล 

ถูกเขารานยาใจ 

เคยเสียนํ้าตามากเพียงไหน 

เส้ยเนอเลอดเท่าไรชาวไทยจำได้ด้ 

เราถอยมาอยู่แสนไกล 

รวมเผ่าไทยอยู่อย่างเสร 

พระสยามทรงนำไชคด้ 

ผนด้นถินนคิอแผ่นด้นทอง 

ไม่ม่ท่แห่งไหน 

ให้ไทยไปจิบจอง 

เราถอยไปไม่ได้พีนอง 

ใครคิดมาแย่งครองผองไทยชงสู้ตาย 

พิมพ์ท โรงพิมพ์มนามกุฎราชวทยาลัย หนาวค!เวรนเวศวิหาร กนนหระสเมร กรงเทหมหานคร 

นายเฉลยว โหธเกษม ผุ้พิมพ์โฆมณา โหร. 2317790 ©๘/!®/๒*]00 






